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االإهداء

متجاوزاً  جوِعه،  بيادر  وق�صد  حاوي،  ناي  حمل  من  كل  اإىل 

الريح يف قب�صته،  ذاك اجلحيم، غرَي وجٍل من رعٍد جريح، حاماًل 

ها كيف �صاء، كما ال�صندباد يف رحلته الثامنة.. ُي�صريرِّ
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: 

بال�صيق  لي�س  �صعيد  على  النقدي  والتناول  للدرا�صِة  وا�صعًا  جمااًل  ال�صعرية  ال�صورة  تعدُّ 

العربي، ويعود  ال�صعر  دار�صي  الكبري عند  االهتمام  ال�صورة  درا�صة  املحدود، وقد القت  اأو 

االهتمام بدرا�صة ال�صورة بو�صفها اأداة ال�صاعر التي حتكم �صخ�صيته الفنية يف االأداء التعبريي 

من جهة، ومن جهة اأخرى ُتعدُّ ال�صورة مقيا�صًا فنيًا و�صخ�صيًا للمبدع الذي اأنتجها، ومهما 

يكن من اأمر ال�صورة فقد تعّددت الدرا�صات وتناولت ال�صعر العربي ب�صقيه القدمي واحلديث، 

اأنها  اإىل ال�صورة على  التبلور الذي نظر  اأذهان الدار�صني، هذا  خا�صًة بعد تبلور املفهوم يف 

اأ�صا�س املركزية واملحورية يف التعامل النقدي لل�صاعر، واأ�صا�س الذاتية واخل�صو�صية التي متيز 

نتاجًا عن اآخر، وبالنظر اإىل هذه اخل�صو�صية التي متيز ال�صورة ال�صعرية يف املجال النقدي كان 

تقت�رص  �صعر خليل حاوي، وال  ال�صعرية يف  )ال�صورة  بعنوان  الذي حّدد  املو�صوع  انتخاب 

�صخ�صية خليل حاوي  االهتمام  يقابل هذا  واإمنا  بال�صورة،  البحث من خالل عنونته  اأهمية 

االآخر، من حيث  اأقطابها عن  اأحد  يقّل  ثنائية ال تكاد  العنوان من خاللها  الذي مثل  نف�صه 

االأهمية .

دة ل�صعر خليل حاوي، وال ينحو 
ّ
وال تخفى على اأحٍد وعورُة البحث؛ نظراً للطبيعة املتفر

 �صلبيًا، واإمنا يق�صد به �صعوبة تتبع الداللة، فاأنت اأمام 
ً
هذا احلكم على طبيعة �صعر حاوي منحى

�صخ�صيٍة ُم�صبعٍة بالفكر الفل�صفي، والنقدي، والعمق الديني، والتَّ�صور الفردي الذي يخ�صع 

لالعتبارات ال�صخ�صية..، كل هذا ترك اأثره على ن�س خليل حاوي، مما ا�صتدعى البحث عن 

ن من فكرِّ ال�صيفرة النف�صية واالجتماعية التي انطوت على �صعوبة تتبع  و�صائل وطرائق فنية متكرِّ

الن�س اخلا�صع اإىل هذه االعتبارات، و�صواًل اإىل فهمه وحتليله.

ال�صعرية  »ال�صورة  عنوان  االأول  الف�صل  حمل  ف�صول؛  خم�صة  اإىل  الدرا�صة  انق�صمت 
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�س اإىل طبيعة الن�س ال�صعري الذي يحاول الهرب 
ّ
م له بتوطئٍة تتعر امل�صطلح واملفهوم«، وقدرِّ

الروؤية  وفق  لل�صعر  تعريفًا  التَّوطئة  هذه  يف  و�صقنا  املجاز،  اإىل  نزوعًا  واملبا�رصة  اخلطابية  من 

احلداثية و�صواًل اإىل ولوج ال�صورة ال�صعرية، ووقفنا يف هذا الف�صل وقفات لي�صت بالقليلِة مع 

�صوا اإىل مفهوم ال�صورة، وما يرتّتب عليه يف البناء ال�صعري اجلديد الذي يقوم 
ّ
نّقاٍد عرٍب تعر

على االأ�صا�س الت�صويري، والذي يربز فيه اخليال عاماًل مهما يف بناء ال�صورة ال�صعرية، قادنا 

ْحنا نظرة الفل�صفة  هذا التطور اإىل معاجلة اخليال، فوقفنا عند اخليال يف النقد العربي، وو�صَّ

ووجدنا  الواقع،  اإليه  يوؤدي  ما  وبني  اخليال  بني  وربطها  احل�صي  باملنحى  واهتمامها  العربية 

، وهذا ما 
ّ
ي

ّ
اأنَّ اخليال يف الت�صور النقدي العربي القدمي ما هو اإال قوة جت�صيٍم اأو جت�صيٍد ح�ص

قاد الفال�صفة العرب اإىل الرتكيز على نواحي االإدراك والنزوع اإىل التاأثري يف املتلّقي اأكرث من 

تركيزهم على الناحية العاطفية والوجدانية، فجنحوا اإىل درا�صة التخييل، وابتعدوا عن ماهية 

اخليال وقدرته على اإنتاج ال�صورة ال�صعرية.

وتعر�س البحث اإىل اآراء الفال�صفة امل�صلمني ومنهم الفارابي، وابن �صينا، يف ق�صية اخليال 

ال�صورة  مبفهوم  اخلا�س  ال�صياق  والتجريد، وحتدثنا يف  احل�صية  اأو  واخليال  للواقع  ومزجهم 

ال�صعرية عند ابن ر�صد الذي جمع بني التخييل والت�صبيه، ووقفنا عند الفارابي الذي ا�صتخدم 

مفردة )التخييل( مبعنى الت�صوير اأو التمثيل اأو املحاكاة.

ويف ال�صياق ذاته اأوردنا نظرة النقاد العرب القدامى اإىل اخليال التي كانت تنطوي على 

نوع من الريبة ملا ظنوه فيه من قوٍة تقابل اأخالق الكذب والتلفيق، وعر�صنا قواًل البن �صينا 

يف االجتاه ذاته.

خالف  على  اخليال  من  امل�صتمدة  ال�صورة  ل  ف�صّ اجلرجاين  اأن  اإىل  الدرا�صة  واأ�صارت 

املعطيات الواقعية التي تبدو يف حرفيتها جامدًة غري موؤثرٍة؛ فق�صم املعاين اإىل ق�صمني: معاٍن 

عقلية؛ ومعاٍن تخييلة، وبنى املقارنة بينهما على اأ�صا�س ال�صدق والكذب، ويف راأيه اأن املعاين 

، وتوقفنا عند 
ّ
لة تنتج قواًل ال ميكن اأن يقال اإنه �صدق، واإّن ما اأثبته ثابٌت وما نفاه منفي

ّ
املتخي

البيان( وعر�صنا تعريفه للتخييل الذي »هو ت�صوير  الزملكاين يف كتابه )التبيان يف علم  ابن 

حقيقة ال�صيء حتى يتوهم اأنه ذو �صورة ت�صاهد«، ومن هنا يرتبط التخييل بالت�صوير، وهو ما 
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.
ّ
يذهب اإليه حازم القرطاجني

العوامل  اإىل  للولوج  اتخذوه مطيًة  الذين  املت�صوفة  َيعنيه اخليال عند  ما  الدرا�صة  وعر�صت 

ال�صماوّي  العامل  ت�صوير  يف  عليه  واال�صتناد  املاورائيات،  درجات  يف  واالرتقاء  الغيبية، 

القدرات  بوا�صطة؛ الأن  اإال  اإليها  النفاذ  ٍة ال ميكن 
ّ
اإلهي به يف م�صتوياٍت  ، والتحليق 

ّ
والروحي

الفعلية والربهان املنطقي عاجز عن ت�صخي�س الغيبيات اأو التب�رصّ باأحوالها، ويف �صوء الّت�صور 

ال�صويف للمخيلة يرى ال�صوفيون اأن هذه القوة اإذا و�صلت اإىل مرتبٍة عاليٍة من االإدراك االإلهي 

ي املعرفة عنها. واأوردنا يف هذا املقام راأيًا البن  ة اأو تلقرِّ
ّ
ت�صبح �صبياًل اإىل االحتاد بالذات االإلهي

عربي الذي يرى اأنَّ اخليال ال يختلف عن العقل يف درجة �صحة مدركاته.

�س الف�صل اإىل مفهوم ال�صورة ال�صعرية يف النقد العربي القدمي واأمعنا 
َّ
ومن جانٍب اآخر تعر

ه على اأبي عمٍرو ال�صيباين يف ق�صيتي اللفظ واملعنى، واأورد  النظر يف اآراء اجلاحظ يف �صياق ردرِّ

جنا 
ّ
يف هذا الرّد تعريفًا لل�صعر على اأنه �صناعٌة، و�رصٌب، من الن�صِج، وجن�ٌس من الت�صوير، وعر

على اإهمال ابن قتيبة الناحية الت�صويرية يف ال�صعر واهتمامه باملعنى.

اأنها  ال�صورة على  اللفظ واملعنى، وح�رصه  العلوي يف ف�صله بني  ابن طباطبا  و�صقنا راأي 

ُن بها، وتقبح يف غريها، فهي كاملعر�س 
ُ

زخرفة ال غري، فيقول: »للمعاين األفاٌظ ت�صاكلها فَتْح�ص

للجارية احل�صناء التي تزداد ح�صنًا يف بع�س املعار�س دون بع�س«.

فيقول:  حرفة«  اأو  »�صناعة  فهي  قدامة،  عند  ال�صعرية  ال�صورة  مفهوم  البحُث  واأو�صح 

»املعاين لل�صعر مبنزلة املادة املو�صوعة، وال�صعر فيها كال�صورة«. وكذلك جند النهج نف�صه عند 

اأبي هالل الع�صكري يف تف�صيله اللفظ على املعنى، و�رصورة العناية بال�صياغة، وتاأكيده على 

دور ال�صورة يف حت�صني املعنى وجتويده.

كما وقفنا عند ابن ر�صيق الذي يبنّي اأن ال�صعر يرتبط بالتخييل من خالل تاأثريه يف النف�س 

ك الطباع«.
َّ
االإن�صانية فيقول: »واإمنا ال�صعر ما اأطرَب وهزَّ النفو�س وحر

ومن خالل تتبع مفهوم ال�صورة يف النقد العربي القدمي وقفنا عند عبد القاهر اجلرجاين 

الذي ميّثل الناقد االأكرث قربًا من مفهوم ال�صورة ال�صعرية باملعنى احلديث يف �صوء نظرية النظم 

، و�صاق تعريفًا لل�صورة بقوله: 
ّ
ي التي و�صعها يف درا�صة العالقات اللغوية �صمن ال�صياق الن�صّ
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باأب�صارنا«،  نراه  الذي  بعقولنا على  نعلمه  ملا  وقيا�س  متثيل  اإمنا هو  ال�صورة  قولنا  اأنَّ  »واعلم 

وبعدها يدلّل اجلرجاين بقولني اأحدهما تقريري مبا�رص ال جمالية فيه، واآخر يف املعنى نف�صه، 

ولكنه قائٌم ب�صورٍة �صعريٍة، ويعلرِّق بعدها عليه، ويرى اجلرجاين يف معايري ال�صورة اأن تكون 

قريبة من النف�س تخاطبها يف انفعاالتها، ويوافق اجلرجاينَّ يف ت�صّوره هذا حازُم القرطاجّني 

م مفهومًا متالحمًا عن ال�صورة ال�صعرية، لكنه ال ي�صري اإليها يف م�صطلحها بل يعرّب  الذي يقدرِّ

عنها بت�صمياٍت اأخرى كاملحاكاة بوا�صطة اأو تخييل �صورة ال�صيء ب�صفات �صيء اآخر.

وو�صلنا من خالل عر�س اأفكار القدماء يف مفهوم ال�صورة اإىل اأنهم رّكزوا يف درا�صاتهم 

على اجلانب التخييلي الذي ق�صد به عملية تاأثري القول ال�صعري يف نف�س املتلّقي.

التي  العربي احلديث واالأ�صباب  النقد  ال�صورة يف  اإىل مفهوم  بعد ذلك  الف�صل  �س 
ّ
وتعر

واملعنى،  اللفظ  مزّية  اإىل  النظر  واأهمها  القدمي،  العربي  النقد  يف  املفهوم  تبلور  دون  حالت 

والرتكيز على املتلقي، واإهمال املبدع.

ووقفنا بدايًة عند تاأرجح امل�صطلح عند النقاد العرب احلديثني، ووقفنا عند راأي م�صطفى 

نا�صف، ومن ثم عبد الرحمن ن�رصت الذي راأى اأنَّ م�صطلح ال�صورة اإمنا هو م�صطلح وافد 

ال جذور له يف النقد العربي، ووافقه يف ذلك الدكتور نعيم اليايف، هذا من جهة، ومن جهة 

اأخرى وقفنا يف الزاوية الثانية التي راأت اأن م�صطلح ال�صورة ُوجد يف النقد القدمي، لكن مل ي�رص 

اإليه بامل�صطلح ذاته الذي نعرفه اليوم، فكان من هوؤالء جابر ع�صفور وحممد ح�صن عبد اهلل.

وعر�صنا اإىل املدار�س النقدية التي عاجلت ال�صورة، ووقفنا بدايًة عند اآراء مدر�صة الديوان 

ز بها الت�صوير والو�صف ال�صدَق، 
ّ
التي راأى اأ�صحابها اأنَّ من اأجّل ال�صمات التي يجب اأن يتمي

 
ّ
ي

ّ
احل�ص الو�صف  تخّطي  اإىل  داعني  ال�صورة،  تقومي  يف  التقليدية  املقايي�س  بذلك  متجاوزين 

باحلالة  ال�صعرية  ال�صورة  تقّدم  يربطون  بذلك  وهم   ،
ّ
النف�صي املحتوى  واإثارة  الوجدان،  اإىل 

النف�صية، وعر�صنا راأيًا لعبد الرحمن �صكري، وعبا�س حممود العقاد. واأ�رصنا اإىل اإ�رصار هذه 

املدر�صة على ق�صية اخليال، وهي من خالل اإ�رصارها على ق�صية اخليال والعاطفة والوجدان 

النظرة  بني  التوازن  الديوان  �صعراء  يحقق  مل  الرومان�صي، ومع ذلك  املذهب  اقرتبت من  اإمنا 

وبني ال�صعر الذي نظموه. ثم وقفنا مع االأدب املهجري ووجدنا اأن �صعراءه يلتقون مع جماعة 
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 اإىل ال�صورة ال�صعرية واهتمامهم بجمال الت�صوير 
ّ
الديوان يف نظرتهم املّت�صمة بالبعد النف�صي

وتوّخي الدقة يف ذلك.

وعر�صنا لدور جماعة اأّبولو يف حركة التجديد ال�صعري والنقدي وما حملته اآثارهم من 

ٍة 
ّ
األقته على �صورهم من اإح�صا�س وروؤى نف�صي ة والرمزّية، وما 

ّ
ارّي الرومان�صي

ّ
امتزاٍج بني تي

عميقة.

اآراء �صعراِء جملِة �صعر، وعلى  ويف تتبع مالمح ال�صورة وقفنا عند جهوٍد فرديّة جتّلت يف 

الذي  ال�صعرية يف املو�صع  ال�صورة  ا�صتخدام  الذي حثَّ على  راأ�صهم رائدهم يو�صف اخلال 

ا�صتخدم فيه ال�صاعر القدمي الت�صبيه واال�صتعارة والتجريد اللفظي والفذلكة البيانية، ويحمل 

كالم اخلال يف طياته دعوًة اإىل الدالالت االإيجابية بعيداً عن ال�صورة البالغية القدمية، وراأى 

اخلال اأن مهمَة ال�صورة هي الك�صُف عن اأ�رصار احلياة، واإظهار االن�صجام بني ما يف الوجود 

من تناق�س والنفاذ اإىل ما وراء واقع احلياة.

وكان لنا مع اأدوني�س وقفة يف ت�صويره للمفهوم الذي يرى فيه اأن ال�صورة خرق لالإطار 

اخلارجي، ونفاذ اإىل عمق االأ�صياء، وك�صف جلوهرها، ويحّدد اأدوني�س املحرك القوي الإبداع 

ال�صورة بعاملني، هما: اخليال ثم احللم اأو اآلية الال�صعور، وهي عنده »حلظة ذاتية من احلياة 

الروحية، اأي حلظة جزئية متقّطعة«.

وبدوي  ال�صايب  واأحمد  هالل  غنيمي  حممد  مثل  اآخرين  نّقاد  اآراء  يف  نظرنا  ذلك  بعد 

، وبعدها وقفنا مع عز الدين اإ�صماعيل الذي نظر اإىل 
ّ
ي

ّ
زوا على اجلانب احل�ص طبانه الذين ركَّ

ال�صورة بو�صفها ذات طبيعة معّقدة جتعلها غري وا�صحة، وا�صتبدل يف ترجماته كلمة التوقيعة 

ق بحيث تتجاوب اأ�صداوؤها 
َّ

بال�صورة؛ ليدل بها على جمموعة من االألفاظ التي ُتختار وُتن�ص

اإ�صماعيل على الرتابط بني اأجزاء التوقيعات يف  يف عملية اال�صتعارة، وبعدها ي�رصُّ عز الدين 

، ويقرتب من هذا الت�صّور الناقد اإح�صان عبا�س الذي يقول: »اإن 
ّ
الق�صيدة على اأ�صا�س نف�صي

ة ال�صاعر، واأنها ت�صبه ال�صورة التي ترتاءى يف االأحالم«.
ّ
ال�صورة تعبري عن نف�صي

ثم وقفنا مع كمال اأبو ديب الذي راأى اأن ال�صورة االأ�صلية هي التي تك�صف عن االأبعاد 

ال�صخ�صية والثقافية واالجتماعية عند ال�صاعر، ويحاول درا�صتها على م�صتويني من الفاعلية: 
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؛ واالآخر داليّل.
ّ
االأول نف�صي

�س الف�صل اإىل درا�صة ال�صورة يف املذاهب العربية: الكال�صيكية والرومان�صية، ومن 
ّ
ثم تعر

ثم ال�صورة الرمزية وال�صورة ال�رصيالية.

اأما الف�صل الثاين من الدرا�صة فحمل عنوان »خليل حاوي:رحلة احلياة- الثقافة-املوت«، 

�س حلياة ال�صعراء 
ّ
ة حماًل على الدرا�صات التي تتعر

ّ
ومل يكن هذا الف�صل �رصبًا من ال�صرية الذاتي

ًا، واإمنا اأملى هذا الف�صل طبيعة ن�ّس خليل حاوي الذي يطرح اإ�صكالياٍت عدة 
ّ
�صًا �صطحي

ّ
تعر

الن�س،  اأن يقف عندها بوعٍي وفهٍم واإدراك ما مل ُيحط بطبيعة حياة منتج  للباحث  ال ميكن 

 لل�صاعر خليل حاوي 
ّ
 والبيئي

ّ
الثقايّف والنف�صي وكان هذا الف�صل حماولة لالإحاطة بالتكوين 

التي  الفّنية  ال�صورة  اإىل فحوى تكوين  الدقيق  ال�صعرّي والو�صول  اإىل عامله  الولوج  لت�صهيل 

تتاأّثر تاأّثراً ُمطَلقًا بالتكوين الثقايف االإبداعي لل�صورة، وباالإدراك النف�صي.

اأحّلت هذه الدرا�صة على عوامل خليل التي ا�صتدعت مّنا البحث يف مكونات ُمنَتِجه نظراً 

 فكرّي متالطم االأمواج؛ وعامل 
ّ
 مزدحم بالروؤى وامل�صاعر؛ وعامل ذهني

ّ
اإىل اأنه عامل �صيكولوجي

 يخرج عن النظام ال�صائد لدى ال�صعراء العرب املعا�رصين.
ّ
تخييلي

وقفنا يف هذا الف�صل عند مولد خليل ون�صاأته، هذه الوالدة والن�صاأة التي اأحيطت بتفا�صيل 

ما عانته، وذاقت  العاملية  بيئٍة عانت من ظروف احلرب  ة خميفة، فقد ولد خليل يف 
ّ
كابو�صي

من اإفرازاتها ما ذاقته، وا�صتحال فيها املوت اأمراً اعتياديًا ثم عر�صنا لوالد خليل ووالدته التي 

، وال �صيما اأنها عاي�صته نحو �صتني عامًا، وعر�صنا يف هذا 
ّ
اأثرت تاأثرياً كبرياً يف تكوينه النف�صي

ة التي �سرناها 
ّ
اأّيا ارتباط بالرموز الديني ة يف �سغره التي ارتبطت 

ّ
الف�سل ن�ساأة خليل التعليمي

 الذي كان يتجاوز 
ّ
حا�رصٍة يف �صعره، ووقفنا عند خليل حاوي والزجل، وعند مكّونه القومي

ة، ويعك�س انتماًء عروبيًا اأ�صياًل، وعر�صنا عالقة خليل حاوي بالطبيعة، وهذا ما �صرناه 
ّ
الطائفي

ظاهراً ظهوراً وا�صحًا يف ن�صو�صه.

�صبابه،  مرحلة  عند  وقفنا  كما  اخلا�صة،  حاوي  خليل  �صخ�صية  �صفات  اإىل  �صنا 
ّ
وتعر

واالأعمال ال�صعبة التي امتهنها، كاالإ�صكافية واأعمال البناء وتقليم االأ�صجار..، هذه االأعمال 

التي تركت عنده �صعوراً باالإهانة، و�رصخًا نف�صيًا عميقًا يف حياته. ووقفنا عند اأبرز من تاأثَّر 
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ال�صوري  القومي  اإىل احلزب  ال�صيا�صي  انتماء خليل  و�صيا�صيًا، وعند  اأدبيًا  بهم خليل حاوي 

 اإىل ف�صاٍء اأكرث رحابة هو 
ّ
االجتماعي، ثم تركه للحزب واإميانه بنظرة تتجاوز البعد االإقليمي

الدرا�صة واحتكاكه  نتيجة لدخوله اجلامعَة ومتابعة  الذي كان  العربية  القومي لالأمة  االنتماء 

بالطلبة العرب على امتداد الوطن العربي الكبري.

داً بالتنا�ّس الثقايّف حلاوي يف كتاباته النقدية  واأفردنا يف الف�صل الثاين التكوين الثقايف حمدَّ

ه مع ثقافته النقدية والفل�صفية، حيث ال  والفل�صفية، ونظرنا اإىل العالقة بني ن�ّس حاوي وتنا�صّ

ميكن الف�صل بني �صعره وفل�صفته وعقيدته ال�صيا�صية اأو الدينية، وكّلها ت�صب يف البحث عن 

االنبعاث واخلال�س احل�صاري الذي مل يتحقق له.

واعتمدنا كتاب الدكتورة ريتا عو�س الذي جمعته من الن�صو�س النقدية والفل�صفية التي 

اأمالها خليل حاوي على طالبه يف اجلامعة حتت ا�صم »فل�صفة ال�صعر واحل�صارة« وتعر�صنا اإىل 

اأهم الق�صايا التي تناولها خليل، ومنها: يف م�صمار النقد القدمي: نظرية ن�صوء ال�صعر بني الغيب 

امل�صتحدثة، وراأيها يف  الكال�صيكية  الطبيعة احلية. ويف جمال  واالإلهام واالأ�صطورة وخربات 

ال�صعر. ويف جمال النقد احلديث: الرومنطيقية والوحدة الع�صوية.ويف االإطار الفل�صفي ناق�س 

خليل: الوثوقية يف قدرة العقل على بلوغ اليقني.ونزعة لوك التجريبية التي تنفي وجود فكر 

فطرية يف العقل، وتعّده �صفحة بي�صاء. وحماولة هيوم اإكمال ما فات لوك، واإرجاع العملية 

العقلية اإىل مبداأ التداعي.

واأوردنا يف نهاية الف�صل الكتابات الفل�صفية التي جمعتها ريتا عو�س.

وعر�س هذا الف�صل الق�صايا النقدية التي عر�صها خليل حاوي، �صواء يف جمال النقد الرتاثي 

العربي اأم يف جمال النه�صة االأدبية يف لبنان، كما عالج ق�صية ال�صكل واالأ�صلوب لدى جربان، 

جل  وعر�س كذلك لل�صياب يف مناق�صاته، وعالج كذلك ق�صية ال�صعر العامي بني اجلمالية والزَّ

والروؤيا.

هذا  التو�صع يف  اأ�صاأ  ومل  عند خليل حاوي،  ال�صور  اأنواع  فبحث يف  الثالث  الف�صل  اأما 

فاإن  اأخرى  جهٍة  ومن  من جهة،  اجلانب  هذا  تناولت  التي  الدرا�صات  لكرثة  نتيجة  الف�صل 

احلديث عن اأنواع ال�صور عند خليل حاوي ال ي�صتوعبه ف�صل يف درا�صة، واآثرت اأن اأدر�س 
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ة، 
ّ
ة، ثم ال�صوئي

ّ
ال�صورة امل�صهدّية - لغنى الديوان بها - درا�صة معّمقة ودر�صت ال�صورة اللوني

ة، وكانت هذه الدرا�صة لالأنواع االأربعة من باب اإلقاء ال�صوء على تنّوع ال�صورة يف 
ّ
واحلركي

�صعر حاوي، واأفردت بعد ذلك لل�صورة الب�صيطة م�صاحة ال باأ�س بها، يف حماولة لتقدمي اأمنوذج 

التي  ال�صطحية  عن  للبعد  البنيوي  املنهج  �صوء  يف  ال�صورة  لدرا�صة  نقدية  ممار�صة  اأو  نقدي 

ُدِر�َصت بها اأنواع ال�صور يف كثري من الدرا�صات من جانب، ومن جانب اآخر فقد وجدت يف 

تها 
ّ
عنوانات الق�صائد جمااًل رحبًا لدرا�صة ال�صورة الب�صيطة، مما ي�صاعد املتلقي يف ر�صد جمالي

والتفاعل معها يف �صوء املنهج البنيوي، وحاولت املزاوجة يف هذا الف�صل بني جانبني: نظرّي 

 الذي اقت�صته الدرا�صة الأنواع ال�صور عند حاوي يف هذا 
ّ
غ الفّني ، وهذا هو امل�صورِّ

ّ
وتطبيقي

الف�صل.

اأما الف�صل الرابع من الدرا�صة فجاء حتت عنوان »م�صادر ال�صورة ال�صعرية عند حاوي«، 

ومل اأتعر�س يف هذا الف�صل اإىل امل�صادر التقليدّية لل�صورة ال�صعريّة التي تنظر اإىل احلياة والطبيعة 

والتجربة ال�صخ�صية والبيئة على اأنها امل�صادر التي ي�صتمّد منها ال�صاعر �صوره، واإمنا تناولت 

، وحّددت هذه امل�صادر باأربعة: االأ�صطورة 
ّ
م�صادر ال�صورة ال�صعرية عند حاوي من جانب فّني

لة املبدعة، ومل اأ�صاأ التو�صع يف 
رِّ
والرموز االأ�صطورية، والتنا�ّس الديني، والتنا�ّس االأدبي، واملخي

التنا�س  ذلك  بعد  وعاجلت  للفكرة،  املمثل  ال�صياق  يخدم  مبا  واكتفيت  االأ�صطورية  الرموز 

ال�صماوية  بالكتب  ممثلًة  الدينية  الن�صو�س  مع  خليل  عند  ال�صعري  الن�س  تقاطع  اأي  الديني، 

م�صح  اإىل  اللجوء  الديني دون  الن�س  املمثلة حل�صور  النماذج  بع�س  الثالثة، وحاولت ر�صد 

 الذي ي�صيق به املقام، بعد ذلك عاجلت التنا�ّس االأدبي، وكثرياً ما اأفدت 
ّ
�صامل للتنا�ّس الديني

يف �صياق هذا التنا�ّس من املقدمات التي قدمها خليل لكثرٍي من ن�صو�صه، وتناولت بعد ذلك 

الذي  امل�صار  لتحّدد  نظرية  مبقدمات  امل�صادر  لهذه  وقدمت  حاوي،  خلليل  املبدعة  لة 
رِّ
املخي

اأتعر�س له بالدرا�صة والتحليل.

خليل  �صعر  واالإبهام يف  ال�صورة  عن دالالت  فتحدث  الدرا�صة  من  اخلام�س  الف�صل  اأما 

الذي   
ّ
النف�صي االأ�صا�س  وعر�صنا  لل�صورة،  النف�صية  الداللة  الف�صل  هذا  عالج  وقد  حاوي، 

حتليلها،  اأو  ال�صورة  تاأويل  يف  ظاهراً  وا�صحًا  ى  �صيتبدَّ والذي  ال�صورة  تكوين  يف  ُي�صهم 

ة 
ّ
ووقفنا مع ن�صو�س خمتارة من ن�صو�س حاوي، وعلَّقنا عليها، وحاولنا �صرب التفا�صيل النف�صي
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اأ�صهمت  والتي  املعي�صة،  النف�صية  بالتفا�صيل  لربطها  حماولٍة  يف  الن�صو�س  هذه  تظهرها  التي 

يف �صياغة الق�صيدة وتكوينها، بعد ذلك عالج البحث الداللة احل�صارية لل�صورة عند خليل 

حاوي و�صواًل اإىل موقفه الراف�س من احل�صارة والكافر مبعطياتها ومفرزاتها.

ثم كانت للبحث وقفة مع االإبهام يف �صعر خليل حاوي، ومّهدنا ملفهوم االإبهام بدرا�صة 

العوامل،  احلداثة:  �صعر  يف  »االإبهام  القعود  الرحمن  عبد  الدكتور  كتاب  اعتمدت  نظرية 

واملظاهر، واآليات التاأويل«؛ وكتاب يحيى اخلواجة »الغمو�س ال�صعري يف الق�صيدة العربية 

 احلر«، وناق�ش 
ّ
اجلديدة«، وكتاب الدكتور خالد �سليمان »اأمناط من الغمو�ش يف ال�سعر العربي

، ثم تعر�س اإىل الغمو�س واالإبهام يف �صعر 
ّ
البحث مفهوم الغمو�س وارتباطه بالن�س احلداثي

والأدوات  والأبعاد  والثقافية،  الفكرية  املكونات  نقاط هي:  بثالث  حاوي، وحّدد مالحمه 

الفنية، وطبيعة الق�صيدة ومناخها عند حاوي.

ووقف البحث عند ا�صتخدام االأ�صطورة والرمز عند حاوي بو�صفهما �صببني من اأ�صباب 

ة والفكرّية، ويف جانب االأبعاد واالأدوات الفنية عالج 
ّ
االإبهام، هذا �صمن املكّونات الثقافي

البحث ق�صية اللغة ال�صعرّية، وتعر�س يف هذا اجلانب اإىل مفهوم امل�صاحة البي�صاء اأو النقطية 

كرافٍد ي�صبُّ يف االإبهام، وحاول املزج بني هذا املفهوم واأفق التوقع يف درا�صات التلّقي ثم 

ج البحث ب�صكل مقت�صب اإىل طبيعة الن�ّس ال�صعرّي واملناخ الذي يحكمه عند حاوي، 
َّ
عر

ة 
ّ
ة والفكريّة واالجتماعي

ّ
حه الف�صل الثاين من الدرا�صة، اإذ اإنَّ املكونات النف�صي وهذا ما يو�صّ

ة على الن�ّس ال�صعرّي عند خليل حاوي.
ّ
ة هي التي فر�صت هذه ال�صبغة الكابو�صي

ّ
والفل�صفي

حاوي  �صعر  يف  بها  البحث  اأ�صعفني  التي  املالحظات  بع�س  الف�صل  نهاية  يف  واأجملُت 

�سمن حماولتي لر�سد اأبرز النقاط املميزة ل�سعره.

فاأوردت �صياقات اال�صت�صهاد  ال�صعرية،  ال�صورة  التحليلي يف معاجلة  واتبعت اال�صتدالل 

�صمن التوطئة النظرية، وبعدها كنت اأَعلرِّق على ال�صياق بح�صب ما يقت�صيه املعنى، وت�صتدعيه 

من  كثرٍي  يف  الذاتية  ت�صعفه   
ّ
حتليلي  

ً
منحى �صمن  الن�صو�س  بع�س  اأتناول  وكنت  الفكرة، 

ة مع اآراء بع�س الدار�صني ل�صعر حاوي الذين يجب االإ�صارة 
ّ
املو�صوعات، وتت�صاوق فيه الذاتي

اإىل قّلتهم، وقّلة الدرا�صات التي اأفردت خليل حاوي مو�صوعًا لها، على الرغم من اأن خلياًل 
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ياأتي يف مقدمة ا�صت�صهاداتهم لظواهر ال�صعر احلديث دون اأن تكون له درا�صٌة �صاملٌة يف ثنايا 

ما  على   
ّ
ال�صطحي لال�صت�صهاد  متفرقة  بنتف  ياأتون  كانوا  حيث  النقدية،  واأعمالهم  كتبهم 

يذهبون اإليه من نتائج، ومن هنا كانت ال�صعوبة يف الدرا�صة التي مل ت�صفع لها املراجع النقدية 

يف تي�صري اإ�صاءة بع�س اجلوانب، وهو ما يرّبر هذا االلتفات اإىل الذاتية يف موا�صع كثرية يف 

اأنَّ اجلانَب النظريَّ الذي مّهدُت به عند كل ق�صية عاجلتها  الدرا�صة، والبدَّ من االإ�صارة اإىل 

ة الباحث يف 
ّ
مل يتاأتَّ اإال يف ال�صياق الذي يحاول اأن يحّدد اأبعاد الق�صية وتدّرجها ومنهجي

التناول.
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الف�شل الأول

ال�شورة ال�شعرية:

الم�سطلح والمفهوم
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ال�سورة في النقد العربي القديم:

م يف لوحٍة ُتر�صم اأجزاوؤها بكلمات تولد نوعًا من  ينفتح ال�صعر يف نظمه على ف�صاء ُيقدَّ

د يف اأ�صكاٍل خمتلفٍة ومتميزٍة ذات اأبعاد جمالية قادرة 
ّ

االن�صجام الفّني الّلغوي، الذي يتج�ص

على �صبط الوظيفة ال�صاعرية يف الن�س، وتو�صع من اأفقه وت�صّد يف ن�صجه من خالل عالقات 

الثقايف وتبلورها �صمن  التي متتاز بكمونها  الفنية  �صبكة مرتابطة من اجلزئيات  بنيوية تخلق 

لي�س  عاليٍة،  قيمٍة جماليٍة  اإبداعيًة ذات  ينتج وحدًة  الفني  اخللق  اإن هذا  �صكليٍة حمّددٍة،  اأطٍر 

قالبًا يحمل فكرة، وو�صيلة تنقل جتربة  ال�صعرّية، فتبدو  التجربة  بناء  ممكنًا اال�صتغناء عنها يف 

ر داخلها ال�صاعر، وي�صتلهم منها روؤاه التي  ة التي يت�صوَّ
ّ
ة من اجلوانب الواقعي اإن�صانية م�صتمدَّ

ة؛ 
ّ
تف�صح اأمامه جمال االإبداع واخللق، ولكن الواقع يف ذاته ال يكفي الإدارة التجربة االإبداعي

ة ُتبعده عن اإ�صار املادة، فيلجاأ اإىل اخليال لريتقي يف درجات 
ّ
بل يحتاج ال�صاعر اإىل �صمة روحي

مّو اخلاّلق، وعندما ميزج بني هاتني القوتني: املادية والروحية، فاإنه ياأخذ من 
ّ

ال�صفافية وال�ص

ية بني قطبي اللحظة االإبداعية، االأمر الذي يوّفر له اإ�صاءة 
ّ
طريف ال�صيغة الرتكيبية، ويتنّقل بحر

احلواف البعيدة املنال، فيقارن بني حقائق متباعدة، ويقارب بني حقائق متناق�صة اأو خمتلفة الأّن 

احلقائق املتباعدة قد تلتقي يف الواقع، فيقارن بينها، اأّما املتناق�صة فيبحث لها عن دقائق غائمة، 

ات مت�صابهة، فيعقد بينها مقاربة من هذه اجلهة، وهذه املقاربة ت�صمح للمتلقي اأن يفوز 
ّ
اأو جزئي

با�صتمرارية التجّدد يف القراءة من خالل اكت�صاف جماهل كان يف غفلة عنها، ولكننا نت�صاءل 

ة 
ّ
عن االأ�صلوب الذي يقّدم من خالله ال�صاعر هذه ال�صحنة املعرفية والفنية؛ الأنَّ اللغة التوا�صلي

دة مبعجمها اليومي عاجزة عن فّك اإ�صارها امل�صدود اإىل اخلطابية واملبا�رصة، ومن هنا فاإنه 
ّ
املقي

يلجاأ اإىل حماولة التدلي�س على اللغة وتهريب مفرداتها اإىل خارج حدودها املعجمية، فيعطيها 

ة املجاز، ويزّودها باآليات الت�صوير اال�صتعارّي، حيث اإن املجاز يف �صورته العامة هو 
ّ
فاعلي

ة اإىل مدلوالت اأخرى، 
ّ
»اللعب باالألفاظ ومدلوالتها، ونقل ال�صاعر لها عن مدلوالتها االأ�صلي

الغريب  باالأمر  اإليه  وتاأتي  القارئ،  اأو  ال�صامع  تثري  ماألوفة  غري  طفرة  النقلة  هذه  يف  فيكون 

غري املتوقع، اأو تربط بني اأ�صياء خمتلفة يف مظاهرها، ويلعب اخليال باملجاز و�رصوبه واأنواعه 

 .
)1(

املختلفة من لفظي اأو لغوي اأو ا�صتعارة اأو ت�صبيه اأو متثيل اأو كناية اأو ما اإىل ذلك«

)1( حممد زغلول �صاّلم، النقد العربي احلديث، �س: 66.
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مردوداً  زة حتّقق 
ّ
متمي منهجية  كتابتها �صمن  واإعادة  للغة،  املاألوف  للنظام  فال�صعر خرٌق 

مع  والتفاعل  القراءة  معاودة  اإىل  ي�صّده  انفعااًل  لديه  وترتك  املتلقي،  عند  عالية  بوتائر  نف�صيًا 

الن�س حيث ال يجد منا�صًا من التفكري بالوحدة املحدثة التي يراها على خالف ما كان يراه 

يف  باللغة  االرتقاء  من  نوعًا  ال�صعرية  بال�صورة  التعبري  يكون  لذلك  املبا�رصة،  اللغة  واقع  يف 

ة ملّحة تدفع ال�صاعر 
ّ
مدارج اخليال لال�صتحواذ على انفعاالت املتلّقي فهناك »�رصورة داخلي

، والنمط 
)1(

اإىل التعبري بال�صورة باعتبارها مظهراً من مظاهر الفاعلية اخلاّلقة بني اللغة والفكر«

االإبداعي الذي يخلقه ال�صاعر مير عرب نظاٍم لغويٍّ جديد يتجاوز املقوالت التقعيدية ال�صارمة 

ذات االأ�ص�س املنغلقة، ويتحول عنها اإىل بناء يحّطم الن�صق اللغوّي املعتاد، ويعيد ترتيبه وفق 

معادالت تفيد يف البوح باأ�رصار الكون املعّلقة ب�صغاِف فوؤاد ال�صاعر، حيث ال يجد يف اللغة 

التقريرية اإمكانية للك�صف عن اإح�صا�صاته وخمبوئه ال�صاعري، ولهذا يقول ال�صاعر ييت�س »لي�س 

والرموز، و�صان جون  والت�صبيهات  ال�صور  يزيد عن جمموعة من  اأملكه ال  ما  لغة، فكل  يل 

بري�س يتحدث عن الرتكيب اللغوّي لديه في�صبهه بالربق وال�صاعقة، وكاأمنا يتفقون جميعًا على 

املاألوفة،  القدمية وتك�رص قواعدها  اللغة  قائمة حتى حتّطم  لها  اللغة اجلديدة لن تقوم  اأنَّ هذه 

.
)2(

وحتّل التنافر والتعار�س والغرابة حمّل التجان�س والتنا�صق والنظام«

وهذا اخلرق اللغوّي هو ت�صوير لالنفعال املتاأّجج يف نف�س ال�صاعر، ومنح الكلمات قوة 

اإىل  اليومي، هذا  اال�صتعمال  الّلغة يف حالة  متّثلها  تكن  مل  مبعاٍن جديدة،  ت�صّع  تعبريية خاّلقة 

عد 
ُ
بالب لي�س  ال�صعرية  التجربة  ر 

ّ
تقر فهي  لذلك  وروؤاه،  ال�صاعر  معاناة  عن  تعرّب  اأّنها  جانب 

حيث  املبدعة،  لغته  خالل  من  الت�صويري  بالتعبري  واإمنا  والقوايف،  باالأوزان  املعّقد   
ّ
التاأليفي

يواجه ال�صاعر خلق لغته اخلا�صة يف م�صتوى املجازات اللغوية؛ »الأنه بف�صل املجاز ي�صتطيع 

اأن يخلق عالقات داللية جديدة اأو لغة تتجاوز اللغة الو�صعية، في�صّخ�س ذلك العامل الالحمدود 

ة ملو�صوعه، 
ّ
د مهارة لغوّية، بل من معاناة حقيقي

ّ
من جتربته وم�صاعره، وال يتاأّتى له ذلك من جمر

واإح�صا�س فّذ باالأ�صياء املحيطة به، ..، حيث ال�صعر روؤيا ومعاناة وثورة ومغامرة ورف�س…، 

باأنه يعي  لقارئه  ِبكٍر توحي على االأقل  فيبحث عن لغة جديدة ل�صعره وعن �صياغة جديدة 

)1( جابر ع�صفور، ال�صورة النقدية يف الرتاث النقدي والبالغي عند العرب �س: 329.

)2( حممد الكتاين، ال�رصاع بني القدمي واجلديد، �س: 480.
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.
)1(

ويتاأمّل ويحّدق يف االأ�صياء، ولي�س بنّظام اأو جّماع قواٍف اأو �صابك اأوزان«

ويف �صبيل هذا البناء ال�صعري اجلديد جند اأن ال�صاعر مينح اللغة اأهميًة بالغًة ولكنه يتحول 

اأمام  فنكون  واالإيحاء،  الرمز  اإىل  بها  لي�صل  معانيها  يتعّمق يف  ثم  والت�صوير،  الر�صم  اإىل  بها 

م�ستويات عالية من اأمناط ال�سور ال�سعرية: »الق�سيدة املعا�رصة ذات الروؤية ال�سعرية املتفردة 

املعا�رص  ال�صعر  فلغة  االإطار،  اأهم مكّونات هذا  اللغة من  تعّد  اإطار جديد  والتي �صيغت يف 

اإىل الكلمات قّوة معانيها الت�صويرّية الفطرّية يف اللغة،  لغة ت�صويرية، وال�صاعر املعا�رص ُيعيد 

ات، 
ّ

فالكلمات يف ن�صاأتها االأوىل كانت تدل على �صور ح�صية ثم �صارت جمردة من املح�ص

… فال�صعر كما قال فولتري: و�صع �صورة متاأّلقة مكان الفكرة الطبيعية يف النرث، وميكن القول 
باأن اللغة يف ال�صعر املعا�رص لغة اإ�صارية اإيحائية حتيل املعنى املجرد اإىل كائٍن ُم�صاَهد، واللغة لها 

نفاذها يف الفهم احلقيقي لل�صعر، حتى لو كانت وحدة اللغة حرفًا اأو كلمة اأو جملة اأو بيتًا اأو 

.
)2(

ق�صيدًة، فلكل وحدة لغويّة دورها يف العمل الفني«

لذلك نالحظ اأن ال�صور ال�صعرية على عالقة و�صيجة مع جوانب خمتلفة منها اللغة واالنفعال 

واالإح�صا�س واخليال واالإيقاع، ولدرا�صتها ال بّد من النظر يف حركة تطورها كمفهوم نقدي، 

من الرتاث النقدي القدمي، اإىل النقد احلديث، فنبداأ بالك�صف عن معناها اللغوي، ثم عالقتها 

باخليال.

 الخيال وال�سورة: مقارنة لغوية

للخيال دوٌر فائٌق يف اإبداع ال�صورة ال�صعرية، وله قيمة فاعلة يف اإدراك اجلزئيات املتناثرة 

من االأفكار وربطها لت�صكيل وحدة فنية متكاملة تدخل يف ر�صم اللوحة ال�صعرية املن�صجمة 

األفاظ  يف  �صبها  بغري  املتلقي  اإىل  الذهنية  وال�صور  املجردة  االأفكار  نقل  ميكن  وال  واملتاآلفة 

جت�صدها، فاخليال هو امل�صدر االأهم ولي�س الوحيد لل�صور ال�صعرية، ومن هنا له عالقة حا�صمة 

يف اإبداعها، لذلك يقول �صي�صيل دي لوي�س: »اأي ت�صّور �صائب لل�صورة ال�صعرية ال بد اأن 

)1( حممد الكتاين، ال�رصاع بني القدمي واجلديد، ج2، �س: 996.

)2( ( �صابر عبد الدامي، التجربة االإبداعية يف �صوء النقد احلديث �س:42
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.
)1(

يقوم على نظرية حمّددة ودقيقة يف اخليال«

عن  نك�صف  اأن  بد  ال  ال�صعرية،  وال�صورة  اخليال  بني  العالقة  عن  نبحث  اأن  قبل  ولكن 

العالقة اللغوية بينهما، اإال اأن هذه العالقة تبدو غري وا�صحة يف املعجمات العربية، اأي ال تعرّب 

اإيجاد  بوا�صطتها  ن�صتطيع  ت�صّوٍر  »قّوَة  اخليال:  يعّد  عليه، حيث  املّتفق  امل�صطلح  مفهوم  عن 

.
)2(

دها بالكلمات«
ّ

�صور ذهنية جن�ص

فاخليال ال ينح�رص يف االنفكاك من ماّدية الواقع، اأو اخلروج على قوانني العقل، اإمنا ت�صل 

اأنه قوة بحث عن كل  اإىل االإجناز املرتبط باالإنتاج الفكري واجلمايل، ومن الوا�صح  فاعليته 

جديد اأو مبتكر، ثم الربط بني هذه املفردات اجلديدة خللق حالة مبدعة، وهكذا: »ال تنح�رص 

فاعلية اخليال يف اإيجاد هذه ال�صور الذهنية فح�صب، بل متتد اإىل تركيب �صور جديدة وفق 

وحدة  يف  وي�صهرها  واملتباعدة،  املتنافرة  العنا�رص  بني  فيجمع  يبتدعها،  منوذجية  عالقات 

الن�صق  على  االأ�صياء  متثيل  ت�صتطيع  خالقة  قدرة  املعا�رص  املفهوم  ح�صب  يعد  فهو  من�صجمة، 

اأو يربط بني تلك االأ�صياء بطريقة جديدة وح�صب نظام مبتكر يكون لها  وال�صاكلة الواقعية 

.
)3(

اأثرها اخلا�س يف نف�س املتلقي«

والظّل  والهيئة  »الظن  على  تدل  َل« 
َ
»َخي اأن  يذكر  منظور  ابن  فاإن  اللغوية  الناحية  ومن 

.
)4(

وال�صكل والطيف«

وهذه املعاين كلها ال تدل على ما تقوم به ملكة اخليال من اإجناز فني، على الرغم من اأن 

معاين الهيئة وال�صكل قد توحي بنوع خافت من الت�صوير والتعبري، ولكنها ال تعني ال�صورة 

ال�صعرية اأبداً.

وبذلك قد نفتقد ال�صلة بني اخليال وال�صورة على امل�صتوى اللغوي؛ الأن املفهوم املعا�رص 

متناول  عن  غابت  الأ�صياء  ذهنية  �صورة  تكوين  على  »القدرة  هو:  اآنفًا  نا- 
ّ
بي للخيال-كما 

)1( ( �صي�صيل دي لوي�س، مقال: ال�صورة ال�صعرية، ترجمة جابر ع�صفور، جملة املجلة، ع 35، �س: 84.

)2( ( حامد ح�صن، ال�صعر: بنية وت�رصيحًا، �س: 54.

)3( فريد �صعدون، ال�صورة ال�صعرية عند بدر �صاكر ال�صياب، �س:15

)4( ل�صان العرب، مادة: خيل.
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. ولي�س هي فقط ما ي�رصحه ل�صان العرب من ظّل وطيف ل�صورة واقعية مرت�صمة يف 
)1(

احل�س«

َوَر« من دالالت لغوية فهي تبقى يف اإطار: »ال�صكل والهيئة  اخليال، اأما ما تطرحه مادة: »�صَ

، وهي دالالت قريبة من معاين اخليال يف م�صتوى ال�صور احل�صية امل�صتمدة من 
)2(

والتمثيل«

على  تدّل  معاٍن  هناك  لي�صت  ولكن  املعنوي،  التقارب  من  نوعًا  فنالحظ  اخلارجي،  الواقع 

اجلانب الفّني اأو ال�صعرّي، غري اأنهما يتفقان يف داللتهما على التوّهم: »يقال: تخيلته فتخيل 

التخيل  من  فاعله   
َّ
ي�صم مل  ما  اأنه كذا على  اإليه  فت�صّور…… وخيل  ت�صورته  تقول  يل، كما 

»التخيل  التوّهم:  هو  اآخر  مرادف  ُي�صاف  وهنا   ،
)3(

ومتثله« تخيله  ال�صيء  وتوّهم  والوهم، 

والتخييل مبعنى واحد، فكالهما يدل على عملية التاأليف بني ال�صورة واإعادة ت�صكيلها، ومن 

، ويرى كولردج اأن وظيفة الوهم »تقت�رص على اجلمع 
)4(

هنا كانا مرادفني للتوهم والتمثيل…«

.
)5(

واحل�صد والتكدي�س والر�ّس طبقًا لقانون تداعي املعاين«

 ومهما يكن فاإن هناك تقاربًا خفيًا بني معاين اخليال وال�صورة، ولكنها ذات �صيغة م�صطربة 

غري وا�صحة يف املفهوم اللغوي العربي القدمي، اأما بالن�صبة اإىل التعريف اال�صطالحي فاإنه وافد 

اإلينا من الثقافة الغربية التي تختلف يف مفهومها اللغوي اأي�صًا عن املفهوم العربي، حيث جند اأن 

 »Imagination« فكلمة »image« كلمتي �صورة وخيال ت�صتقان من جذٍر لغوي واحد هو

ويعني  »Imaginatio«؛  الالتيني  اجلذر  من  م�صتقة  واالإنكليزية  الفرن�صية  يف  امل�صتخدمة 

ملكة اخليال اأو التخيل، وتعني هذه الكلمة نتاجًا �صعريًا اإبداعيًا مللكة اخليال، وتقابل كلمة 

التوهم  تعني  التي   »Fancy« االإنكليزية  الكلمة  منها  »ا�صتقت  التي  اليونانية   »Phantasia«

اأو �صورة ذهنية من مبتكرات اخليال دون اأن يكون لها مقابل واقعي وبالنظر اإىل ا�صتقاقات 

خيايل   »Imaginal«و ور،  والت�صّ ل 
ّ
التخي  »Imagery« منها  �صنجد   »Imagination« كلمة 

املجازي،  الت�صوير  بارع يف  اأو  تخيلي و»Imaginative« خيايل   »Imaginary«وتخيلي و

)1( جابر ع�صفور، ال�صورة الفنية، �س: 13.

)2( ل�صان العرب، مادة: �صور.

وَر. )3( ل�صان العرب، مادة: خَيَل، َوهَم، �صَ

)4( اإدري�س الناقوري، امل�صطلح النقدي يف نقد ال�صعر، �س: 167.

)5( حممد عبد الهادي حممود، جملة الثقافة ع 18، نظرية اخليال ال�صعري عند العقاد، �س:79.
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االأوربية  اللغات  الرتادف يف  فيبدو وا�صحًا   .
)1(

يت�صور« اأو  يتخيل  اأي   »Imagine« والفعل

بني الت�صور والتخيل وارتباطهما بعملية اخللق الفني والت�صوير، وهو ما يدل على قربهما من 

مفهوم امل�صطلح املعا�رص. اأما فيما يخ�س النقد العربي القدمي فاإن حماولة حتديد مفهوم متكامل 

لل�صورة يحتاج اإىل معرفة دقيقة لفهمهم ملعنى اخليال وت�صّعباته، وهو ما يجعلنا نبحث عن 

اأفكارهم املتناثرة يف موؤلفاتهم الفكرية والفل�صفية والنقدية وجمعها الإدراك ت�صورهم لهذه 

املادة.

الخيال في النقد العربي القديم:

اأظهرت الدرا�صات النقدية اأّن العمل االأدبي ال يتوقف عند ال�صياغة اللفظية، وال يعتمد 

على التفكري املنطقي وحده، واإمنا ينبع من م�صدر اآخر اأي�صًا ميّده بطاقة اإيحائية تر�صم له م�صاهد 

القوانني  له  وترو�س  وااللتذاذ،  اال�صتمتاع  �صبل  له  وتهيئ  النف�س  ومتّتع  العقل  تبهر  خالبة 

يكتفي  لرغباته، حيث ال  واإخ�صاعها  التغلب عليها  االإن�صان يف  ُتعِجُز  التي  اجلاحمة  الكونية 

مه له العقل وال ير�صى باملمكن الواقعي فقط، واإمنا يتوق اإىل حتقيق الرغبات  االإن�صان مبا يقدرِّ

احلوا�س،  تنظر يف  القدمية  العربية  الفل�صفة  املنطلق جند  النف�س، ومن هذا  اأعماق  الدفينة يف 

ية عرب احلوا�س اخلارجية، ولهذا جند 
ّ

اإليه الواقع من �صور ح�ص وتربط بني اخليال وما يوؤدي 

اخليال قوة جت�صيم اأو جت�صيد ح�صي، وهو االأمر الذي جعلهم يركزون على ناحيتي االإدراك 

الوجدانية، فجنحوا  العاطفية  الناحية  تركيزهم على  اأكرث من  املتلقي  التاأثري يف  اإىل  والنزوع 

اإىل درا�صة التخييل، وابتعدوا عن البحث يف ماهية اخليال وقدرته يف اإنتاج ال�صورة ال�صعرية، 

ولكن ذلك ال يعني اأن تكون درا�صتهم غري جمدية، بل لها الدور املهم يف بناء النظرية النقدية 

فيما بعد؛ الأنهم اأ�صهموا يف ت�صنيف وتفريع قوى النف�س وامللكات العقلية واخليالية، ورغم 

خميلة  الأّن  وذلك  اأي�صًا،  الباطنة  القوى  اإىل  التفتوا  اأنهم  اإاّل  احل�صية،  النواحي  اإىل  جنوحهم 

ال�صاعر ال تنتج �صوراً م�صتمدة من الواقع دون غريها فح�صب، بل يف ا�صتطاعتها اأن ترّكب 

�صوراً من جزئيات ال�صور احل�صية املاأخوذة من الواقع، وت�صنع منها �صوراً غرائبية عجائبية 

نركب  اأن  طبيعتنا  يف  اأنه  نعلم  »قد  وهكذا:  املخيلة،  نتاج  من  فهي  بالفعل،  موجودة  غري 

WEBSTER`S-Ninthnew ‘collegiate dictionary-Massachistts )1(
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املح�صو�صات بع�صها اإىل بع�س، واأن نف�صل بع�صها عن بع�س، ال على ال�صورة التي وجدناها 

عليها من خارج، وال مع ت�صديق بوجود �صيء منها اأو ال وجوده، فيجب اأن تكون فينا قوة 

.
)1(

نفعل ذلك بها..«

اأن املادة االأولية للخيال هي الواقع، ولكن اخليال ال يكتفي بالواقع، واإال  ومن الوا�صح 

�صاق جمال عمله، وظهرت حمدودية اإبداعه، لذلك يتجاوز الواقع وحم�صو�صاته، حتى قوانينه 

الطبيعية، وينتقل اإىل عوامل اأخرى لي�س لها �صوابط معينة اأو قوانني �صارمة، بل تخ�صع الأهواء 

النف�س ورغباتها، وما ي�صعر االإن�صان بحاجته اإليه فال يلبي له حاجاته اإال اخليال، »فاإن كانت 

مادة اخليال واقعية اأي من املح�صو�س فاإن اخليال بطبيعته ال يقف عند احلدود الواقعية هذه، 

فال يقتنع بعالقاتها، واإمنا ي�صيف لها عالقات جديدة ومن هنا تاأتي ذاتية اخليال والفرق يف 

.
)2(

قوته بني �صاعر واآخر..«

لة اأن تنفكَّ من اإ�صار احل�س وجدت لها منفذاً على اآفاق 
ّ
 ومن هنا كلما ا�صتطاعت املتخي

رحبة من الت�صوير، الأنها حينئذ تر�صم �صوراً غري ماألوفة ت�صتدعيها االأهواء والرغبات فتجمع 

التي ال  املتباعدة  االأ�صياء  املختلفات، و»تتمكن من اجلمع بني  املتناق�صات، وتوّحد بني  بني 

تربط بينها عالقة ظاهرة فتوقع االئتالف بني اأ�صد املختلفات تباعداً وتلغي حدود الزمان واأطر 

.
)3(

املكان وتنطلق اإىل اآفاق ف�صيحة لت�صنع االأعاجيب..«

ومن املالحظ اأن املتخيلة تتاأرجح بني قوتني هما اخليال يف بعده عن احل�س؛ والعقل يف 

�صبطه لقوة اخليال من االنفالت والفو�صى، فقد و�صع الفال�صفة امل�صلمون املتخيلة« يف مكانٍة 

.
)4(

 من جهة، وتباين العقل من جهة اأخرى«
ّ

متو�صطة بني اخليال والعقل فهي تباين احل�س

ويبدو اأن الفال�صفة امل�صلمني قد در�صوا قوى النف�س وفق اآليات االإدراك اخلارجي، ثم تاأثر 

اجل�صد بذلك، وردة فعله الع�صلية جتاهها، ثم انتقال ذلك االإدراك اإىل قوى نف�صية غائرة يف 

االأعماق، وميكن فهم ذلك من قول ابن �صينا: »يجب اأن نعرف اأن كل حركة اإرادية فلها مبداأ 

)1( ابن �صينا، كتاب ال�صفاء، حتقيق جورج قنواتي و�صعيد زايد، الهيئة امل�رصية العامة للكتاب �س: 147.

)2( عبد احلميد يون�س، االأ�صول الفنية لالأدب، �س: 99.

)3( جابر ع�صفور، ال�صورة الفنية، �س: 38.

)4( األفت كمال الروبي، �س: 20.
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قريب ومبداأ بعيد ومبداأ اأبعد، فاملبداأ القريب هو القوة املحركة التي يف ع�صلة الع�صو، واملبداأ 

ل اأو التفّكر، فاإذا ارت�صم 
ّ
الذي يليه هو االإجماع من القوة ال�صوقية، واالأبعد من ذلك هو التخي

يف التخيل اأو يف الفكر املنطقي �صورة ما فتحركت القوة ال�صوقية اإىل االإجماع خدمتها القوة 

اأو يف الفكر هي نف�س  املحركة التي يف االأع�صاء، فرمبا كانت ال�صورة املرت�صمة يف التخيل 

الغاية التي تنتهي اإليها احلركة، ورمبا كانت �صيئًا غري ذلك، اإال اأنه ال يتو�صل اإليه اإال باحلركة 

.
)1(

اإىل ما تنتهي اإليه احلركة اأو تدوم عليه احلركة«

ويف تف�صيل ذلك جند اأن الفال�صفة امل�صلمني، ومنهم الفارابي وابن �صينا، يفرت�صون وجود 

قوتني للنف�س: قوة حمركة؛ واأخرى مدركة، واإذا كانت القوة املحركة ترتبط باجل�صد والقوة 

املحركة فيه فاإن القوة املدركة تنفتح على اأفق خارجي تتوا�صل فيه مع الواقع والبيئة املحيطة، 

اخلارجية  اخلم�س  احلوا�س  وهي  والواقع،  االإن�صان  بني  الو�صل  �صلة  هي  نوافذ  عرب  وذلك 

التي تدرك املاديات نتيجة تاأثرها املبا�رص بها، وتقابلها حوا�س باطنة تختلف عنها يف الكيفية 

تتاأّثر باملح�صو�صات ب�صكل مبا�رص، وكذلك ال تكون  ونوعية الوظيفة، فهي قوى داخلية ال 

يف حاجة اإىل وجودها كي توؤدي وظائفها، الأنها ت�صتمّد �صورها من االنطباع الذي تخلفه 

احلوا�س اخلارجية، واأوىل هذه احلوا�س هو احل�س امل�صرتك، وهذه الت�صمية تعرب عن وظيفة هذه 

احلا�صة، فهي يف موقع و�صط بني احلوا�س اخلارجية واحلوا�س الباطنة، فتكون وظيفتها ا�صتقبال 

التي  امل�صّورة،  تليها وهي  التي  القوة  اإىل  تر�صلها  ثم  اخلارجية،  احلوا�س  من  الواقعية  ال�صور 

لة التي تقوم با�صتعادة ال�صورة املختزنة 
ّ
تر�صلها بدورها اإىل القوة الثالثة، واالأهم وهي املتخي

يف اخليال وتعمل عليها تغيرياً وتبدياًل حتى تبتكر �صوراً جديدة اأو تبدع �صوراً غري ماألوفة 

بالن�صبة اإىل احل�س، وبعدئذ ت�صلمها اإىل القوة الرابعة وهي الوهم التي ت�صتخرج املعاين اجلزئية 

.
)2(

الناجتة عن هذا التاأليف، واأخرياً تاأتي القوة احلافظة اأو الذاكرة لتخّزن كّل هذه ال�صور

واالأمر الذي يبدو جليًا هنا، هو عمل املتخيلة التي تقوم بالتاأليف واالبتكار، وذلك الأنها 

تتو�ّصط بني طرفني متباعدين وت�صل بينهما »مما يجعل عملها متَّ�صفًا ب�صفتني، تبدو كل منهما 

)1( ابن �صينا، االإلهيات،، �س: 258.

)2( لال�صتزادة: يراجع ابن �صينا، الق�صم اخلا�س بالنف�س من كتاب ال�صفاء �س: 227-250، وابن �صينا: عيون احلكمة، حتقيق 

عبد الرحمن بدوي �س: 40-38.
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مبثابة النقي�س لالأخرى، وهما: احل�صية والتجريد؛ اأما احل�صية فاإنها �صفة تنبع من املادة التي 

 
ّ

احل�س املودعة يف خزانة  املح�صو�صات  فاعليتها، وهي �صور  املتخيلة  اأو  املخيلة  فيها  متار�س 

 الظاهر وقربها من العقل الذي 
ّ

امل�صرتك؛ واأّما التجريد فاإنه ياأتي من تباعد املتخيلة عن احل�س

االأ�صياء  �صور  يدرك  الظاهر  احل�س  كان  واإذا  االعتماد،  كل  التجريد  على  ن�صاطه  يعتمد يف 

.
)1(

حممولة يف مادة، فاإن التخيل يدرك �صور االأ�صياء جمردة عن املادة..«

 فهناك مزج بني الواقع واخليال، اأو بني احل�صية والتجريد، الأنه مهما يكن من اأمر املتخيلة 

يف التجريد، فاإنها ت�صتمد �صورها بداية من احل�س، لذلك فاإن التجريد هنا ال يرقى اإىل التجريد 

قوانني  حتت  ين�صوي  ال  الذي  ال�صعري  القول  يف  تفيد  هنا  املتخيلة  ولكن  البحت،  العقلي 

العقل دائمًا، بل له جمراه اخلا�س وقوانينه املتميزة، فتاأخذ املتخيلة فاعليتها نتيجة اخل�صو�صية 

املتميزة للقول ال�صعري يف جمال التجربة االإبداعية ومدى تاأثريها يف املتلقي وتفاعله معها، 

املتخيلة، وقدرتها على  القوة  فاعلية  ين�صب على  الفارابي  النظرية كان »اهتمام  ووفق هذه 

اجلمع بني االأ�صياء املتباعدة، واإعادة ت�صكيلها للمدركات على نحو مبتكر، وال�صاعر يدرك 

املو�صوع اخلارجي بحوا�صه الظاهرة ويجد لها انعكا�صًا يف خميلته، ولكّنه حني يحاول التعبري 

عن فكرته يراها مبعرثًة وغام�صًة ت�صتع�صي على التمثيل يف مراآة ذهنه، فيتلهف للقب�س عليها 

ة اأخرى، ولكن 
ّ
�صمن �صورة كّلية بعد اأن يحاول جمع �صتاتها، ثم يبداأ يف نقلها اإىل الواقع مر

عيد اإنتاجها على نحٍو تتمو�سع يف �سورة فنية تكون خلقًا لأمناط واقعية 
ُ
يف �سورة جديدة في

.
)2(

ومناذج مو�صوعية يف هيئات مده�صة خمتلفة ومتنوعة«

زوا  ركَّ الأنهم  الفل�صفية؛  درا�صاتهم  يف  حمدود  دور  ذات  املتخيلة  بقيت  ذلك  ورغم 

اء 
َّ
جهودهم على التخييل ال�صعري الذي يرتبط باالنفعاالت املختلجة يف نف�س املتلقي من جر

تاأثرها بالعمل ال�صعري مثاًل، فينتقل اهتمام الفال�صفة من درا�صة احلالة االإبداعية عند ال�صاعر 

املتلقي،  االإبداع عند  الذي يخلفه هذا  االأثر  اإىل  ال�صعرية،  ي�صّكل �صوره ويبني جتربته  حني 

فتتوجه االأنظار اإىل اخلارج اأو الو�صط الذي �صيخ�صب فيه هذا العمل االإبداعي، وحينئٍذ يقّدر 

فاعلية  اإىل  االإبداعية  العملية  فتتحّول  املتلقي،  يرتكه يف  الذي  التاأثري  اإىل  قيا�صًا  مدى جودته 

)1( جابر ع�صفور، ال�صورة الفنية، �س: 34.

)2( فريد �صعدون، ال�صورة ال�صعرية عند ال�صياب، �س: 23.
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عن  �صينا  ابن  يقول  ولذلك  املتلقي،  انفعال  على  زة  ومركَّ ال�صاعر  عن  منف�صلة  �صيكولوجية 

.
)1(

 اأو ن�ساٍط«
ٍّ
التخييل ال�سعري: اإّنه »انفعال من تعّجٍب اأو تعظيٍم اأو تهويٍن اأو ت�سغرٍي اأو غم

وبح�صب هذا الراأي يكون التخييل هو القوَة التي ت�صحن النف�س وتدير قدراتها وا�صتجاباتها 

للموؤثرات اخلارجية، حيث االنفعال من هذه املوؤثرات يوؤدي اإىل ردة فعل حركية ت�صتوعب 

 لل�صلوك االإن�صاين يف االجتاه الذي 
ّ
االأثر وت�صتجيب له، فيكون التخييل هو »املحرك االأ�صا�صي

.
)2(

يقت�صيه ذلك الدور الذي يفرت�س لل�صعر اأن يوؤديه يف املجتمع االإن�صاين الفا�صل«

وميكن التاأكيد على هذه الناحية من خالل ما كان يفعله ال�صعر من اإثارة الهمم، وتاأجيج 

ب، اأي كانت االأقوال ال�صعرية هي االأداة املحركة 
ّ

النخوة واإ�صعال الغرية، اأو االإدرار والتك�ص

للنف�س االإن�صانية التخاذ مواقف حا�صمة، كاجلراأة يف احلرب والقتال؛ والعطاء والبذل عند 

املدح؛ اأو الغ�صب والهياج عند الذّم والهجاء، وهذه اال�صتجابات احلركية هي داللة وا�صحة 

ة التي يّتخذها االإن�صان عند تاأثره باالأقوال ال�صعرية، وهو ما ينا�صب 
ّ
على التبّدالت ال�صلوكي

اأو غري  اأو تعظيم  النف�س من تعّجب  ب�صبب ما يقع يف  انفعال  التخييل  اأن  �صينا من  ابن  قول 

ذلك من املوؤثرات. ولكن النف�س ال ت�صتجيب لهذه املوؤثرات بال�صوية نف�صها، واإمنا يتفاوت 

ذلك ا�صتناداً اإىل غرائبية املوؤثر اأو جدته وخروجه عن املاألوف، الأن الطبيعي املاألوف تعتاده 

النف�س وي�صبح من االأمور اليومية التي ال يلتفت اإليها وهي ت�صبه االأقاويل ال�صعرية اأو ال�صور 

ال�صعرية امل�صتهلكة املكرورة التي تاأنفها النف�س وال تطرب اأو حتزن ل�صماعها فتفقد تاأثريها 

املعهود ال�صابق، ولذلك يلجاأ ال�صاعر اإىل احلداثة واالبتكار اأو االبتداع، الأن »من عادة النف�س 

االرتياح لالأمر ت�صاهده يف زّي غري الّزّي الذي تعهده به، والتخيل ياأتي النف�س من هذا الطريق 

.
)3(

فيعر�س عليها املعاين يف لب�س جديد ويجليها يف مظهر غري ماألوف«

اجلزئيات  والتقاط  الأ�سياء،  جوهر  اإىل  والنفاذ  النظر،  تدقيق  من  اإل  يتاأتَّى  ل  والبتكار 

�صور  خلق  اأو  بينها  للتقريب  حماولة  يف  املتباعدة،  االأطراف  اأو  املتناق�صات  بني  امل�صرتكة 

ت�صبيهية اأو ا�صتعارية بناء على اأطراف ال تلتقي يف العادة، وبث نوع من االن�صجام بينها حتى 

)1( اأر�صطو،فن ال�صعر، حتقيق عبد الرحمن بدوي، �س: 69.

)2( األفت الروبي، نظرية ال�صعر عند الفال�صفة امل�صلمني، �س: 63.

)3( جابر ع�صفور، عامل الفكر، الكويت، 1984، مج:15، ع 2، مقال: اخليال ال�صعري، جملد 15، عدد 2 �س: 50.
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تبدو متاآلفة متناغمة مما يف�صي اإىل ده�صة النف�س وانفعالها بهذه ال�صورة التي ال تراها يف الواقع 

 على حال، ولكنها تتلقاها يف �صياغتها الفنية من�صجمًة 
ّ
اإال متناق�صة م�صطربة وقلقة ال ت�صتقر

لي�س  لكن  والتحام،  ودٍّ  تظهر يف  �صتاتها، حتى  بني  اأطرافها وجتمع   
ّ
تلم متكاملة  يف وحدة 

بب�صاطة اأو �صهولة ممقوتة اأو غري مقنعة؛ الأن »القول ال�صعري لي�س مبحاكاة �صاذجة للواقع، بل 

هو اإعادة ت�صكيل تخيلي له، وهذا الت�صكيل عبارة عن بنية جديدة ذات خ�صائ�س متميزة تنتج 

من تفاعل ال�صاعر مع مادة مو�صوعه، حيث يجمع خياله بني االإدراك والت�صّور فيكون بذلك 

قادراً على خلق عالقات جديدة بني املدركات اجلزئية، وي�صوغها يف وحدات تن�صجم فيها 

املتنافرات، وتت�صافر فترتك تاأثرياً اأقوى يف النف�س فيما لو كانت على طبيعتها اخلا�صة، وهنا 

تكمن املفارقة القائمة على التوتر بني ما هو طبيعي و�صائع ومعروف، وبني حماكاة هذا ال�صائع 

بقول �صعري خميل، ال يقدم الواقع يف حرفيته؛ بل بتعبري يف�صي اإىل الده�صة والتعجب، حيث 

اإنَّ القول ال�صعري يحمل �صيئًا من الغمو�س، ويوحي باحلقيقة، وال ي�رصح بها، لذلك فاإنه 

.
)1(

ي�صفي على املو�صوع رونقًا و�صحراً جماليًا«

اإذاً الأمر يتعلق بتنظيم جديد لالأمناط الطبيعية وفق الأفكار الذهنية غري املحدودة، اأو هو 

ية بح�صب معطيات خيالية تبدع عاملًا خا�صًا له م�صتوى اأعلى من 
ّ

اإعادة تركيب للمادة احل�ص

اإبداعه الذاتي  يعرّب عن  ر عنها وين�صئ كونًا جديداً 
ّ
القاعدة املادية التي يقوم عليها، ثم يتحر

الرفيع وهذا يعني اأن التخييل ال�صعري هو خلق جديد ملادة ح�صية �صابقة عليه؛ الأن »املدركات 

احل�صية ترت�صم �صورها يف العقل وت�صجل كما ت�صجل اآلة الت�صوير ال�صم�صي �صورها ثم حتفظ 

اإىل اأن يحتاج اإليها االإن�صان فيعيدها اإىل �صاحة ال�صعور… وهذه املجموعة من ال�صور العقلية 

هي الذخرية النف�صية التي ي�صتخدمها االإن�صان يف تفكريه… وبدونها ال يقوى على احلكم اأو 

التعليل اأو ال�ستنباط واإّن ا�ستعادة هذه ال�سور اإذا كانت من غري تغيري اأو تبديل فهذا النوع هو 

اخليال احل�صوري اأو الذاكرة. واإذا كانت مقرونة بالتغيري والتبديل بحيث تن�صاأ عن ذلك �صور 

.
)2(

جديدة فهذا هو اخليال االخرتاعي..«

 هو م�صدر ال�صور االأولية، ولكن بعد اأن يعمل فيها اخليال تنظيمًا وتن�صيقًا وابتكاراً 
ّ

فاحل�س

)1( فريد �صعدون، ال�صورة ال�صعرية عند ال�صياب، �س:23.

)2( عبد احلميد يون�س، االأ�صول الفنية لالأدب، �س: 91.
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يجمعها  عامًا  اإطاراً  تخلق  بحيث  وتت�صافر  ان�صجام،  بينها  فيما  يح�صل  �صور  اإىل  تتحول 

ف�صاًل عن  واالإيحائية  والت�صويرية  املعنوية  اأدواته  له  �صعرّي  بناء  فتتمو�صع يف  �صتاتها  وي�صم 

في�صحن  يهبه رونقًا وبهاًء  ال�صعري  القول  التن�صيق يف  ال�صعورية وهذا  والقيم  العاطفة  رواد 

بقوة التاأثري املتمكنة يف النف�س، الأن »املخيالت هي ق�صايا تقال قواًل وتوؤثر يف النف�س تاأثرياً 

.
)1(

عجيبًا من قب�س وب�صط ورمبا زاد على تاأثري الت�صديق«

وهنا تظهر ق�صية ال�صدق والكذب يف االأقاويل ال�صعرية، فاالأقاويل ال�صادقة هي املطابقة 

حلرفية الواقع، اأما الكاذبة فهي تقابل ال�صور امل�صتحدثة التي ال جند لها مثياًل يف الواقع فتكون 

على غري �صوية ال�صادقة املعهودة واملاألوفة اأو امل�صتهلكة التي ال جند لها انفعااًل يف النف�س ب�صبب 

اعتيادها عليها ولكنها حينما تلمح جديداً ت�صتاأن�س اإليه وت�صتلذ ب�صورته فيكون انفعالها اأقوى 

واأكرث ا�صتدراراً للوجدان، لذلك يكون: »النا�س للتخييل اأطوع منهم للت�صديق.. والأجله ما 

يفيد االأ�صعار يف احلروب وعند اال�صتماحة واال�صتعطاف وغريها… والتخييل اإما ما يقت�صيه 

اللفظ فقط بجزالته وهو جلودة هيئته، واإما ما يقت�صيه املعنى فقط وهو لقوة �صدقه اأو �صهرته 

واإما ما يقت�صيه اأمر اآخر وهو ح�صن املحاكاة فاإن �صبب حتريك النف�س فيه هو الهيئة اخلارجة 

وقد  ال�صيء  بتح�صني  تكون  وقد  املطابقة،  تكون مبجرد  قد  احل�صنة  واملحاكاة  الت�صديق  عن 

 .
)2(

تكون بتقبيحه..«

ورغم اأن مفهوم املحاكاة هنا قد ال يطابق مفهوم املحاكاة االأر�صطية، اإال اأننا نقع على اأقوال 

اأخرى للفال�صفة امل�صلمني توحي باأن التخييل هو الت�صبيه، وميكن اأن ن�صتنتج من هذا القول 

اإمياءة اإىل ال�صورة ال�صعرية اأو على االأقل ربطًا بني درا�صتهم للخيال وال�صورة ال�صعرية، وعلى 

هذا االإيحاء نظّن اأن اجلذور االأوىل لدرا�صة مفهوم ال�صورة ال�صعرية قد توافرت يف االأبحاث 

النقدية والفل�صفية القدمية عند العرب، حيث يقول ابن ر�صد: »واأ�صناف التخييل والت�صنيف 

. ووا�صح من حرف العطف داللة اجلمع بني التخييل والت�صبيه على �صبيل 
)3(

والت�صبيه ثالثة..«

ي�صميها  التي  االأنواع  الق�صم تدخل  اأّن يف هذا  تعلم  اأن  فيقول: »وينبغي  يتابع  ثم  امل�صاواة، 

)1( ابن �صينا، االإ�صارات والتنبيهات، حتقيق �صليمان دنيا، ج1، �س: 412.

)2( ابن �صينا، االإ�صارات والتنبيهات، حتقيق �صليمان دنيا، ج1، �س: 412.

)3( اأر�صطو، فن ال�صعر، �س: 26.
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، ومن املعلوم اأّن اال�صتعارة والكناية والت�صبيه هي اآليات اإنتاج 
)1(

اأهل زماننا ا�صتعارة وكناية«

ال�صورة ال�صعرية وتنويعاتها، ولي�س ببعيد من ذلك نرى الفارابي ي�صتخدم مفردة )التخييل( 

مبعنى الت�صوير اأو التمثيل اأو املحاكاة، فيقول »اإن ما يلتم�س بالقول املوؤلف مما يحاكي ال�صيء 

 وكذلك يوازي 
)2(

اإما تخييله يف نف�صه واإما تخييله يف �صيء اآخر..« هو تخييل ذلك ال�صيء 

ابن �صينا بني التخييل والت�صبيه واملحاكاة يف معر�س حديثه عن املقدمات ال�صعرية التي يظنها 

.
)3(

خميلة؛ الأنه »من �صاأنها اأن توقع تخييالت مثل حماكاة ال�صجاع باالأ�صد..«

من خالل هذا العر�س املخت�رص ملفهوم اخليال عند الفال�صفة امل�صلمني نالحظ اأن درا�صاتهم 

اجّتهت يف منحى البحث عن قدرة االأقاويل ال�صعرية يف التاأثري يف نف�س املتلقي، ولكن ذلك 

ال�صور  ت�صكيل  اإعادة  اإىل  اآراوؤهم  خرجت  حني  الت�صوير،  مبفهوم  عدة  جوانب  من  ارتبط 

احل�صية املختزنة يف اخليال وحماولة �صياغتها؛ لتكون ذات اأبعاد فنية عجائبية متتع النف�س، اأو 

تخ�صعها ملا تبثه من اإ�صعاعات جمالية حتمل يف جوهرها اأوامر تف�صي اإىل ا�صتجابات �صلوكية، 

اأو  اال�صتعارة  اأو  الت�صبيه  تعتمد  لوحدات  مبتكرة  لغوية  �صياغة  يعني  اجلديد  الت�صكيل  وهذا 

غريها من االآليات الفنية الإنتاج ال�صور ال�صعرية، ولكن امل�صطلح كان غائبًا ومل يظهر لديهم، 

لر�صم  حماولة  يف  القدماء،  النقاد  اأبحاث  بني  مفهومه  يف  البحث  نتابع  اأن  علينا  كان  لذلك 

مالحمه واأبعاده وا�صتنتاج تعريف جامع �صامل له.

تقابل  قوة  من  فيه  ظنوا  ملا  وحذر  ريبة  نظرة  اخليال  اإىل  القدامى  العرب  النقاد  نظر  لقد 

اختالق الكذب والتلفيق، وقد و�صف ابن �صينا التخيل باأنه »باهت مهذار يلّفق الباطل تلفيقًا 

.
)4(

ويختلق الزور اختالقًا«

ولكن من ال�رصوري التمييز بني االأقاويل ال�صعرية املحربة واملزوقة التي فيها مبالغة على 

�صبيل االإتقان ال�صعري، وبني االأقاويل اخلطابية الكاذبة ذات امل�صمون االأخالقي؛ فالتخييل 

فينتج بذلك �صوراً عديدة ذات  الّلطافة وال�صفافية،  القول رونقًا ورواًء، وي�صفي عليه  يزيد 

)1( اأر�صطو، فن ال�صعر، �س: 27.

)2( األفت الروبي، نظرية ال�صعر، �س: 119.

)3( اأر�صطو، فن ال�صعر، �س: 189.

)4( ابن �صينا، ر�صالة حي ابن يقظان �س: 4.
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مفاتن ومذاهب �صتى يف اجلمال واحل�صن: »وهو مفنت املذاهب كثري امل�صالك ال يكاد يح�رص 

تقريبًا فمنه ما يجيء م�صنوعًا قد تلطف فيه وا�صتعني عليه بالرفق واخلدمة حتى اأعطي �صبهًا من 

.
)1(

احلق وغ�صي رونقًا من ال�صدق باحتجاج يخيل وقيا�س ي�صنع فيه ويعمل..«

املعطيات  خالف  على  االأف�صل،  هي  اخليال  من  امل�صتمّدة  ال�صور  اأّن  يعتقد  فاجلرجاين 

الواقعية التي تبدو يف حرفيتها جامدة غري موؤّثرة، ومن هنا فاإنه يق�صم املعاين اإىل ق�صمني: معاٍن 

عقلية، ومعاٍن تخييلية، ويبني املقارنة بينهما على اأ�صا�س ال�صدق والكذب، فاملعاين التخييلية 

. ولكن من جهة 
)2(

تنتج قواًل »ال ميكن اأن يقال اإنه �صدق، واإن ما اأثبته ثابت، وما نفاه منفي«

اإميانه وعقيدته االإ�صالمية التي كانت تفر�س عليه اأخالقيات �صامية كان مييل اإىل املعاين العقلية 

وكالم   ، النبي  اأحاديث  من  »منتزعًا  منها  االأكرث  نرى  راأيه-  بح�صب   - الأننا  ال�صادقة؛ 

.
)3(

ال�صحابة ، ومنقواًل من اآثار ال�صلف الذين �صاأنهم ال�صدق وق�صدهم احلق«

ر حقيقة 
ّ
يقر الذي  القول اخلطابي  مييز بني  تو�صيح موقفه حني  مينعه من  اأن ذلك ال  اإال 

معينة، وبني القول ال�صعري الذي ي�صتدعي تاأثرياً ويتوخى انفعااًل؛ الأن هذا القول الذي يتاأتَّى 

نتيجة امل�صابهة اأو التمثيل واملحاكاة يهدف اإىل اإيقاع اإثارة تخييلية عند املتلقي، وهذا الهدف 

ال يتحّقق اإال بابتداع ال�صور ذات املالمح اخلارقة البعيدة عن ال�صدق الواقعي، ومن هنا يقول 

اجلرجاين يف عّلة تاأثريها اجلمايل: »وهل ت�صك يف اأنه يعمل عمل ال�صحر يف تاأليف املتباينني 

يريك  امل�صئم واملعرق، وهو  ما بني  امل�رصق واملغرب، ويجمع  ما بني  ُبعَد  حتى يخت�رص لك 

للمعاين املمثلة باالأوهام �صبهًا يف االأ�صخا�س املاثلة، ويريك احلياة يف اجلماد، ويريك التئام ما 

.
)4(

بني االأ�صداد، فياأتيك باحلياة واملوت جمموعني، واملاء والنار جمتمعني..«

اإن هذه القدرة متنح اخليال �رصبًا من الت�صكيل الفني الذي يرفعه اإىل درجة عالية من دوره 

يف االإبداع ال�صعري، ويبدو اأن راأي اجلرجاين قريب جداً مما ذهب اإليه النقد احلديث، حيث 

يقول حممد زغلول �صالم: »يعمل اخليال على الربط بني ال�صور املختلفة، وبراعة ال�صاعر اأو 

)1( عبد القاهر اجلرجاين، اأ�رصار البالغة، �س: 231.

)2( عبد القاهر اجلرجاين، اأ�رصار البالغة، �س: 267.

)3( عبد القاهر اجلرجاين، اأ�رصار البالغة، �س: 263.

)4( عبد القاهر اجلرجاين، اأ�رصار البالغة، �س: 118.
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االأديب تكمن يف قدرته على الربط بني االأ�صياء املتباينة، واإيجاد ال�صلة بني ما ال يظن وجود 

ال�صلة بينه من مظاهر الطبيعة، وينقل امل�صاعر التي يريد التعبري عنها من جمرد معاٍن هائمة يف 

. ولهذا فاإن اخليال ينقل اخلربات الذهنية املجردة �صمن 
)1(

نف�صه اإىل اأ�صياء حم�صو�صة مدركة«

د االأفكار واملعاين، اأي تعر�صها يف �صور ح�صية؛ فيقول ابن الزملكاين: 
ّ

ت�صكيالٍت لغوية جت�ص

. فيبدو جليًا ارتباط 
)2(

»التخييل هو ت�صوير حقيقة ال�صيء حتى يتوّهم اأنه ذو �صورة ت�صاهد«

التخييل بالت�صوير، وهو ما يذهب اإليه حازم القرطاجّني؛ اإذ يرى اأن املادة االأولية اأو ال�صور 

الطبيعية تبقى ماثلة يف االأذهان �صاخ�صة اأمام االأب�صار فرتة طويلة، فتعتاد عليها النف�س، وتاأبى 

التفاعل معها ب�صورة م�صتمرة، فتفقد هذه ال�صور احل�صية القائمة يف الواقع رونقها، وبالتايل 

اإىل  بالن�صبة  اخلام  املادة  هي  املادة  هذه  والأّن  النف�س،  تاأنفها  كذلك  ت�صبح  وحينما  تاأثريها، 

ال�صاعر فال بد اأنه �صيجري عليها تعديالت وتغيريات حتى يعيد اإليها قوة اإيحائها وتاأثريها، 

ومن هنا ال بد من تكريرها يف املخيلة، واإعادة جبلها و�صياغتها، فتخرج االأقوال ال�صعرية 

 .
)3(

بنمط جديد من الت�صكيل لذلك فال�صعر«ال تعترب فيه املادة، بل ما يقع يف املادة من تخييل«

فاإنه يكون  بالبحث والتنقيب يف درا�صاتهم؛  تناولوا اخليال  القدامى قد  النقاد  واإذا كان 

ة، واالرتقاء يف درجات 
ّ
اأكرث اأهمية للمت�صّوفة الذين يّتخذونه مطيًة للولوج اإىل العوامل الغيبي

املاورائيات، واال�صتناد عليه يف ت�صوير العامل ال�صماوي والروحي، والتحليق به يف م�صتويات 

عن  عاجز  املنطقي  والربهان  العقلية  القدرات  الأّن  بوا�صطة،  اإال  اإليها  النفاذ  ميكن  ال  اإلهية 

عظيمة  املتخيلة  قوة  لديهم  تكون  النا�س  وهوؤالء  باأحوالها.  التب�رصّ  اأو  الغيبيات  ت�صخي�س 

�صامية، يتو�صلون بها اإىل ت�صّوراٍت قد ت�صتحيل على غريهم، يقول الفارابي: »فاإذا اتفق اأن 

كانت التي حاكت بها القوة املتخيلة تلك االأ�صياء حم�صو�صات يف نهاية اجلمال والكمال قال 

الذي يرى ذلك: اإن هلل عظمة جليلة جميبة، وراأى اأ�صياء عجيبة ال ميكن وجود �صيء منها يف 

�صائر املوجودات �رصورة، فال ميتنع اأن يكون االإن�صان اإذا بلغت قوته املتخيلة نهاية الكمال 

فيقبل يف يقظة من العقل الفّعال اجلزئيات احلا�رصة وامل�صتقبلة اأو حماكياتها من املح�صو�صات، 

ويقبل حماكيات املعقوالت املفارقة، و�صائر املوجودات ال�رصيفة، ويراها فيكون له مبا قبله من 

)1( حممد زغلول �صالم، النقد العربي احلديث �س: 12.

)2( ابن الزملكاين، التبيان يف علم البيان، �س: 178.

)3( حازم القرطاجّني، منهاج البلغاء، و�رصاج االأدباء �س: 83.

SoraaSh3rya.indb   33 1/24/10   11:23 AM



34

.
)1(

املعقوالت نبوته باالأ�صياء االإلهية، فهذا هو اأكمل املراتب التي تنتهي اإليها القوة املتخيلة«

فعندما ت�صل هذه القوة اإىل مرتبة عالية من االإدراك اخليايل ت�صبح �صبياًل اإىل االحتاد بالذات 

االإلهية، اأو تلقي املعرفة عنها، وهي بذلك تكون امللهمة للحقائق الغيبية املتعالية عن االإدراك 

باملنطق والقوى العقلية، لذلك يرى ابن عربي اأن اخليال ال يختلف عن العقل يف درجة �صحة 

مدركاته؛ فيقول: »اإن هوؤالء الذين ي�صفون اخليال باأنه خيال فا�صد ال يدركون حقيقته؛ ذلك 

اأن اخليال اإذا اأدرك �صيئًا فاإمنا يدركه بنوره، والنور ال يخطئ يف ك�صفه عن االأ�صياء، واإذا كان 

هناك خطاأ فال بد اأن يكون ل�صبٍب اآخر، اإذ اخلطاأ وليد احلكم، واخليال ال ي�صدر حكمًا؛ بل 

التي  القوة  اإىل  اخلطاأ  ين�صب  اأن  يجب  اإذاً  االأ�صياء،  الذي يحجب  الظلمة  �صتار  يك�صف  هو 

ت�صدر احلكم، وهي العقل، واإذا كان احلكم لغري اخليال فالأيرِّ داٍع نن�صب اخلطاأ اأو الف�صاد 

ين�صحب  اخليال عنه، حتى ال  ما ك�صف  العقل يف فهم  اأخطاأ  يقال:  اأن  االأوىل  اإنه من  اإليه؟ 

.
)2(

احلكم باخلطاأ والف�صاد اإىل اخليال وهو بريء منه«

فة يقفون على طرف النقي�س مع الفال�صفة الذين مينحون املعرفة  وبهذه النظرة فاإن املت�صوَّ

احلقيقية للعقل الذي ال يخطئ يف الف�صل بني االأحكام والق�صايا، ويرتفع اخليال فوق العقل؛ 

فاإنه يف  بالعقل، ولذلك  اإليه احلكم على الأ�سياء، بل هذا الأمر منوط  لأن اخليال ل ين�سب 

كاأنهم  اهلل  يعبدوا  اأن  النا�س  على  يلحّون  االأنبياء  كان  هنا  ومن  والف�صاد،  اخلطاأ  عن  مناأى 

واخليال، وكون  بالب�صرية واحلد�س  واإمنا  الروؤيوي،  بالب�رص  االإلهية ال حت�صل  والروؤية  يرونه، 

االإلهيات هي عني احلقيقة؛ فاإن اخليال ي�صبح القوة الوحيدة التي تدرك احلقائق املرتفعة عن 

يدرك  ال  ما  فيها  فريى  ال�صماوات،  اإىل  بخياله  يعرج  املت�صوف  فكان  املادية،  املح�صو�صات 

تعاىل  اهلل  به  عرج  حينما  احل�صي  االإدراك  ف�صل  له  كان    الر�صول  ولكن  العيني،  بالب�رص 

اإىل ال�صماوات العال؛ فكان ما راآه حقًا ولي�س خيااًل، »واأما االأولياء فلهم اإ�رصاءات روحانية 

دة يف �صور حم�صو�صة للخيال… ولهم االإ�رصاء يف االأر�س 
ّ

برزخية ي�صاهدون فيها معاين متج�ص

ويف الهواء، غري اأنهم لي�صت لهم َقدم حم�صو�صة يف ال�صماء، وبهذا زاد على اجلماعة ر�صول اهلل 

 اإ�رصاء اجل�صم واخرتاق االأفالك ح�صًا، وقطع م�صافات حقيقية حم�صو�صة، وذلك كله لورثته 
)1( الفارابي، اآراء اأهل املدينة الفا�صلة، حتقيق اإبراهيم جزيني �س: 93.

)2( حممود قا�صم، اخليال يف مذهب حميي الدين بن عربي �س: 9-8.
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.
)1(

معنى ال ح�صًا«

وحماولة االنفالت من اإ�صار املادة والت�صامي عليها باخليال الذي يحلق عاليًا يف ال�صماوات 

والعوامل الروحانية تقرب بني تفكري املت�صوفة والرومان�صيني، »فكال الفريقني يرف�س التف�صري 

والتجربة  الداخلي  الوعي  يلعبه  الذي  الدور  عن  يتغافل  اأنه  اأ�صا�س  على  للعامل  امليكانيكي 

الروحية لالإن�صان، وكال الفريقني يرى اأن اإثبات العامل والو�صول اإىل اإدراك املطلق اإمنا هو اأمر 

 .
)2(

يعتمد على الذوق والتجارب الروحية اأكرث مما يعتمد على العقل اأو املنطق«

واأبعاد  واملكان  والزمان  املنطق  حدود  خارج  يت�رّصب  جتعله  التي  الفّذة  بقدرته  فاخليال 

التاريخ ي�صكل م�صدراً حيويًا لكثري من ال�صور امل�رصقة، »وهو حني متتلئ به نف�س ال�صاعر فاإنه 

يرتقي بها اإىل املثالية وال�صمو، ويخلق له �صوراً تتحقق فيها االآمال، وتخرج مكانها حقائق 

فريجع بنف�س ال�صاعر اإىل جذور الوجود وينبوع احلياة االأول؛ الأنه يعي�س خارج قيود الزمان 

واملكان، ويكون يف حالة انت�صاء، وميالأ جنبات النف�س اإ�صاءًة حني يجد ال�صاعر نف�صه يحيا 

متدفقة بجوهر  احلياة جاحمًة  نواة  نف�صه  تتفجر يف  ال�صاعري  باالإلهام  �صامية مفعمة  حلظات 

.
)3(

الرغبة يف اخللود وجتاوز حدود العامل الدنيوي«

ومن خالل هذا العر�س يتبني لنا اأن ال�صعر يختلف عن املنطق يف بعده عن ثنائية ال�صدق 

»كالم  هو  ال�صعر  الأن  العقل؛  تخ�س  التي  الربهانية  الق�صايا  على  اعتماده  وعدم  والكذب، 

.
)4(

خميل… واملخيل هو الكالم الذي تذعن له النف�س«

وهذا القول يفرت�س اأواًل احلالة الوجدانية الذاتية التي تخ�ّس ال�صاعر؛ الأن ال�صعر يتاأّتى عن 

اإىل املتلقي؛ الأن النف�س تذعن للكالم  املخيلة التي ت�صّكل ال�صور، وثانيًا، فاإن ال�صعر يتوجه 

اإىل جملة من االأمور، كالتعجب والده�صة  التي حتتاج  التاأثري  املخيل، وحينئذ يرتبط بق�صية 

 
ّ

باحل�س وثيقة  عالقة  على  برمتها  الق�صية  ولكنَّ  هدفها،  حتقق  اأن  ت�صتطيع  حتى  والغرابة، 

 هو املادة االأولية التي تاأخذ منها املخيلة 
ّ

بح�صب املفهوم الفل�صفي والنقدي القدمي؛ الأن احل�س

)1( حممود قا�صم، اخليال يف مذهب حميي الدين بن عربي �س: 114.

)2( جابر ع�صفور، ال�صورة الفنية، �س: 50.

)3( حممد علي الكردي، عامل الفكر، الكويت، مج 11، عدد 2، مقال: نظرية اخليال عند غا�صتون با�صالر �س: 204.

)4( ابن �صينا، فن ال�صعر من كتاب ال�صفاء، �صمن كتاب اأر�صطو فن ال�صعر �س: 161.
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�صورها.

اإىل  الفال�صفة عن اخليال، ليكون مدخاًل  وبهذا نكون قد و�صحنا ب�صكل جزئي مفهوم 

درا�صته عند النقاد القدامى، كي تتو�صح لنا مالمح ال�صورة ال�صعرية عندهم.

يف البحث عن مفهوم ال�صورة ال�صعرية يف النقد العربي القدمي ن�صطدم باخلوف والوجل، 

اأو االحرتام واحلذر الذي كان يبثه الّدين اأو تفر�صه العقيدة، مما جعل الناقد يناأى عن ال�صبهات، 

املخيلة،  اإليه  تف�صي  الكاذبة مما  االأقاويل  يتحّدث عن  اأن  اإن هو حاول  االإثم  الوقوع يف  اأو 

غاية  املعرفة، »وهي  منه  تاأتي  الذي  العقلي  املنطقي  اجلانب  على  ين�صبُّ  كان همهم  لذلك 

الفل�صفة، ولي�صت غاية ال�صعر، وو�صيلتها االأقاويل الربهانية التي هي اأ�صد اأق�صام املنطق �رصفًا 

.
)1(

واأحقها بالريا�صة، ولي�صت االأقاويل ال�صعرية..«

غري  �صيئًا  اليونانية  الفل�صفة  عن  واالأخذ  املعتاد  عن  اخلروج  حماوالت  كانت  ولذلك 

مرغوب دائمًا، فكان تاأثري الفل�صفة على اآرائهم النقدية دون حجمها املطلوب، رغم وجود 

ال�صعر. ولكن درا�صة  اأر�صطو فن  باأ�صكال قريبة، وال�صيما بعد ترجمة كتاب  التاأثريات  هذه 

ال�صورة ال�صعرية مل تكن وا�صحة املعامل اأو ذات اأبعاد حمّددة؛ بل جاءت �صمن درا�صاتهم لق�صية 

اأن كلمة )ت�صوير( تاأتي ملفوظة  اإال  اأو الدرا�صة البالغية للفنون ال�صعرية.  اخليال واملحاكاة، 

عند اجلاحظ )ت255هـ( يف قوله حني اأنكر على اأبي عمرو ال�صيباين احتفاله باملعنى: »وذهب 

 والقروّي 
ّ
ال�صيخ اإىل ا�صتح�صان املعاين، واملعاين مطروحٌة يف الطريق، يعرفها البدوّي والعجمي

واملديّن..، واإمنا ال�صاأن يف اإقامة الوزن، وتخرّي اللفظ، و�صهولة املخرج، وكرثة املاء، ويف �صحة 

 .
)2(

الطبع، وجودة ال�صبك، فاإمنا ال�صعر �صناعة و�رصب من الن�صج وجن�س من الت�صوير…«

واجلاحظ يتناول هذه الفكرة يف معر�س حديثه عن ق�صية اللفظ واملعنى التي �صغلت النقاد 

املعنى،  �صايع  اللفظ ومنهم من  نا�رص  فرقًا و�صيعًا؛ فمنهم من  فرتة طويلة، وانق�صموا حيالها 

واإذا اأمعّنا النظر يف قول اجلاحظ وجدناه يتحدث عن الناحية ال�صكلية، حيث يرفع من �صاأن 

ال�صياغة والت�صكيل اللغوي، ويوؤكد على الهيئة اخلارجية اأكرث من امل�صمون، ولكنه ال ين�صى 

الناحية الوجدانية اأو العاطفية: »كرثة املاء«، غري اأن �صائر االأدوات االأخرى هي الوزن وتخري 

)1( الفارابي، اإح�صاء العلوم، �س: 72.

)2( اجلاحظ، احليوان، ج3، �س: 131.
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اللفظ واملخارج وال�صبك والن�صج وال�صناعة، واأخرياً الت�صوير، وكّلها مرتبطة بالناحية ال�صكلية 

ي، اأّما املعاين فاإنها وفرية وغزيرة ومعرو�صة للجميع، ويبقى ق�صب ال�صبق 
ّ

والت�صخي�س احل�ص

اإىل غري غاية،  باللفظ احل�صن وال�صياغة اجلميلة؛ الأن »املعاين مب�صوطة  اإخراجها  ملن يح�صن 

. فمن املالحظ اأن 
)1(

وممتدة اإىل غري نهاية، واأ�صماء املعاين مق�صورة معدودة وحم�صلة حمدودة«

اجلاحظ يرى يف ال�صورة ال�صعرية الناحية ال�صكلية دون امل�صمون، اأو باالأحرى يجعل القيمة 

للت�صكيل اللغوي ويرفع من �صاأنه؛ الأن املعاين موجودة غري حم�صورة.

وعلى النقي�س منه كان ابن قتيبة الدينوري )ت 276هـ( ممن انحاز اإىل جانب املعنى حل�صاب 

اللفظ، واأعطى املعاين قيمة وفق قدرتها على حمل فكرة اأو مغزى ذي فائدة ميكن اأن ي�صتفيد 

ن لفُظه وجاد 
ُ

م ال�صعر اإىل اأ�رصب اأربعة: »�رصب منه َح�ص
ّ

منها املتلقي، وعلى هذا االأ�صا�س ق�ص

معناه.. و�رصب منه ح�صن لفظه وحال فاإذا اأنت فّت�صته مل جتد هناك فائدة يف املعنى.. و�رصب 

، ومن خالل هذا 
)2(

األفاظه عنه.. و�رصب تاأخر معناه وتاأخر لفظه…« جاد معناه وق�رصت 

د املقايي�س التي يّتخذها ابن قتيبة يف فرزه وت�صنيفه، ويبدو اأنه يقارن  التق�صيم ال ن�صتطيع اأن نحدرِّ

ال�صعر باحلكمة، ويرى فيه الفكرة املفيدة احل�صنة دون اأن يعطي للناحية الت�صويرية والوجدانية 

واحدة،  �صوية  على  وامل�صمون  ال�صكل  جعل  قد  اأنه  هذا  تق�صيمه  من  »ويظهر  تذكر،  قيمة 

اإىل دورهما  ابن قتيبة قد عدهما عن�رصين م�صتقلني عن بع�صهما ومل ينظر  اأنَّ  ولكن احلقيقة 

جمتمعني اأو متحدين الإن�صاء عالقة واحدة متتلك القيمة الفنية يف عملية اخللق الفني فنفى اأن 

يكون بينهما التحام اأو تفاعل حي جامع، ومل ي�رص اإىل الفاعلية التي تنتج من ت�صافر االألفاظ يف 

 .
)3(

ال�صياق الذي يوؤلف ال�صورة ال�صعرية، ومل يفهم من املعنى �صوى الفكرة االأخالقية«

واأما االأبيات التي ي�صوقها ابن قتيبة لال�صتدالل على اآرائه، وهي اأبيات ابن املعتز:

ما�سُحومل���ا ق�����س��ي��ن��ا م���ن م��ن��ى ك���لَّ ح��اج��ة ه��و  م��ن  ب���االأرك���اِن  ��ح  وم�����سَّ

رحالنا املهاري  ح��دب  على  ت  ��دَّ رائ���ُحو���سُ ه��و  ال���ذي  ال��غ��ادي  ينظر  ومل 

)1( ( اجلاحظ، احليوان، ج1 �س:56،. 

)2( ابن قتيبة الدينوري، ال�صعر وال�صعراء، �س: 70-64.

)3( فريد �صعدون، ال�صورة ال�صعرية، �س: 45.
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بيننا االأح���ادي���ث  ب���اأط���راف  االأب���اط���ُح)))اأخ��ذن��ا  امل��ط��يِّ  ب��اأع��ن��اق  و�سالت 

فاإن الدكتور حممد زكي ع�صماوي يقول عنها: »لي�س لدينا من �صك بعد درا�صة ال�صواهد 

اأو  اخلا�صة  واخللقية  الفل�صفية  االأفكار  عنده هي  املعنى  كلمة  اأن  من  قتيبة  ابن  بها  متّثل  التي 

الت�صورات الغريبة اأو الطرائف النادرة اأما جمرد الت�صوير الفني حلالة نف�صية اأو �صعورية خا�صة 

.
)2(

فلي�س من املعنى يف �صيء«

اللفظ واملعنى حني حتدث عن كيفية  العلوي )ت 322هـ( فقد ف�صل بني  ابن طباطبا  اأما 

كتابة الق�صيدة؛ فقال: »اإذا اأراد ال�صاعر بناء ق�صيدة خم�س املعنى الذي يريد بناء ال�صعر عليه يف 

.
)3(

فكره نرثاً، واأعد له ما ُيلب�صه اإياه من االألفاظ التي تطابقه«

ويف قوله ف�صل �صارخ بني اللفظ واملعنى، ولي�س هذا فح�صب؛ بل تبدو االألفاظ هي الزينة 

ُتبنى  ال�صورة  كانت  واإذا  اجل�صد،  هو  املعنى  فيكون  لبا�س،  فهي  ولذلك  للمعنى،  اخلارجية 

وفق هذه الفكرة فاإنها ال تعدو اأن تكون تزيينًا وزرك�صة وهي املنظر اخلارجي، الأن ال�صعر 

يف راأيه »مت�صابه اجلملة متفاوت التف�صيل، خمتلف كاختالف النا�س يف �صورهم واأ�صواتهم 

.
)4(

وعقولهم…«

األفاظ  »للمعاين  قوله:  يف  اأكرث  ذلك  ويت�صح  غري،  ال  زخرفة  ال�صورة  تكون  وبذلك 

ت�صاكلها، فتح�صن بها، وتقبح يف غريها، فهي كاملعر�س للجارية احل�صناء التي تزداد ح�صنًا يف 

.
)5(

بع�س املعار�س دون بع�س«

وال�صورة ال�صعرية عند قدامة بن جعفر )ت 337هـ( �صناعة اأو حرفة وهو ي�صبه اجلاحظ 

يف هذا الراأي، الأنه ممن ُيوؤْثر اللفظ على املعنى، فيقول: »املعاين لل�صعر مبنزلة املادة املو�صوعة، 

.
)6(

وال�صعر فيها كال�صورة«

)1( ابن املعتز، الديوان �س:175.

)2( حممد زكي الع�صماوي، ق�صايا النقد االأدبي املعا�رص �س: 281.

)3( ابن طباطبا العلوي، عيار ال�صعر، حتقيق طه اجلابري + زغلول �صالم، �س: 6-5.

)4( ابن طباطبا، عيار ال�صعر، حتقيق عبد العزيز نا�رص املانع، �س: 10.

)5( ابن طباطبا، عيار ال�صعر، حتقيق حممد زغلول �صالم، �س: 22-21.

)6( قدامة بن جعفر، نقد ال�صعر،، حتقيق كمال م�صطفى �س: 19.
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ويبدو اأنه يعتمد يف راأيه على الت�صوير اأو على ما يقع يف املادة من �صياغة وَجودة �صبك، 

ى لها الدرجة الرفيعة   اإىل اأن يح�صن من �صناعته، ويتوخَّ
َ
وقد �رصح باآرائه بجراأة، ودعا ال�صاعر

ممن  بذلك  ويكون  عالية،  قيمة  �صعره  يعطي  اأن  ذلك  �صاأن  من  الأن  والتجويد؛  ال�صياغة  من 

يدعون اإىل الت�صوير احل�صي والبناء البالغي ال�صكلي، حيث املعاين هي املادة االأولية التي تقع 

فيها هذه املمار�صة الفنية ال�صكلية، مثلها مثل الف�صة اأو اخل�صب يف قبولهما للنق�س والزخرفة، 

فاملعاين هي املادة املو�صوعة لل�صعر،« وكما يوجد يف كل �صناعة من اأنه ال بد فيها من �صيء 

مو�صوع يقبل تاأثري ال�صور فيها مثل اخل�صب للنجار، والف�صة لل�صياغة… وعلى ال�صاعر اإذا 

عة وغري ذلك من املعاين احلميدة والذميمة اأن يتوّخى  �رصع يف اأي معنى كان من الرفعة وال�صرِّ

.
)1(

البلوغ يف التجويد يف ذلك اإىل الغاية املطلوبة«

دور  د  اأكَّ وقد  الفكرة،  هذه  عن  بعيداً  يكن  فلم  395هـ(  )ت  الع�صكري  هالل  اأبو  اأما 

ال�صورة يف حت�صني املعنى وجتويده وحتبريه، واأخرياً اإخراجه يف اأح�صن �صورة، وحينئذ يعود 

املعنى ليكون املاّدة االأولية التي ي�رصف فيها ال�صاعر كل حذقه ومهارته لينق�صه ويزخرفه. ويف 

معر�س حديثه عن بناء الق�صيدة يقول: »اإذا اأردت اأن تعمل �صعراً فاأح�رص املعاين التي نظَمها 

ك، واأخطرها على قلبك، واطلب لها وزنًا يتاأتَّى فيه اإيرادها، وقافية يحتملها، فاإذا عملت 
ُ
فكر

ن 
ُ

اأبياتها ورثَّ ورذل، واالقت�صار على ما َح�ص الق�صيدة فهّذبها، ونقحها باإلقاء ما غثَّ من 

 .
)2(

وفخم..«

وبذلك يكون قد �صايع اجلاحظ وقدامة يف اأن ال�صعر �رصب من الن�صج وال�صياغة واإك�صاء 

اللفظ للمعنى �صمن االأطر الفنية التي جتعل له قيمة فنية و�صورة اأف�صل، فتكون بذلك مقيا�س 

التفا�صل بني ال�صعراء بينما امل�صمون اأو املعاين هي مادة اأولية متوفرة لكل النا�س، فتبقى املزية 

لل�صورة ال�صكلية اخلارجية.

اإىل  النا�س  انق�صام  اإىل  واأ�صار  االآراء،  لهذه  456هـ(  القريواين )ت  ر�صيق  ابن  وقد عر�س   

�صنفني، االأول ف�صل املعنى، والثاين �صايع اللفظ: »فمنهم من يوؤثر اللفظ على املعنى.. ومنهم 

من يوؤثر املعنى على اللفظ، واأكرث النا�س على تف�صيل اللفظ على املعنى، وبع�صهم مثَّل املعنى 

)1( ( قدامة بن جعفر، نقد ال�صعر، �س: 19.

)2( ( اأبو هالل الع�صكري، ال�صناعتني، �س: 139
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بال�صورة واللفظ بالك�صوة، فاإن مل تقابل ال�صورة احل�صناء مبا ي�صاكلها ويليق بها من اللبا�س فقد 

. وقد بنيَّ ابن ر�صيق اأن ال�صعر يرتبط بالتخييل من خالل تاأثريه يف النف�س 
)1(

بخ�صت حقها«

االإن�صانية، ولذلك �صيكون ممن اأعطى الف�صل لل�صورة ال�صكلية، ولكنه اإىل جانب ذلك اأدرك 

القيمة النف�صية لل�صورة حني اأظهر قدرتها على ا�صتمالة النفو�س، فقال: »واإمنا ال�صعر ما اأطرب 

.
)2(

ك الطباع…«
َّ
وهزَّ النفو�س وحر

الك�صف  الو�صف  واأ�صل  ب�رصاً،  ال�صمع  قلب  ما  الو�صف  »اأبلغ  قوله:  يف  ونلمح 

اأن  اإاّل  احلقيقة،  على  لي�س  ولكن  تب�رص،  واالأذن  ت�صمع،  العني  ت�صبح  حيث   .
)3(

واالإظهار«

ق�صده  يكون  اأن  بد  ال  �صبقه،  مبن  ومقارنة  ع�رصه،  معطيات  ح�صب  يوؤخذ  اأن  يجب  قوله 

احل�صية  �صورتها  على  ذهنه  يف  املتلقي  يت�صورها  حتى  ال�صكلية  الناحية  من  ال�صورة  تزويق 

حني ي�صمعها قواًل ملفوظًا. وبذلك يكون قريبًا من اجلاحظ والع�صكري وقدامة يف فهمهم 

لل�صورة ال�صعرية.

القاهر  اإال عند عبد  ال�صعرية  ال�صورة  اأكرث تالحمًا ون�صجًا عن  درا�صة  ن�صتحوذ على  ولن 

ال�صياق  اللغوية �صمن  العالقات  النظم يف درا�صة  اجلرجاين )ت 417 هـ(؛ فقد و�صع نظرية 

ملا  اإمنا هو متثيل وقيا�س  ال�صورة  قولنا  اأن  قوله: »واعلم  ال�صورة بو�صوح يف  الن�صي، وذكر 

نعلمه بعقولنا على الذي نراه باأب�صارنا… ولي�س العبارة عن ذلك بال�صورة �صيئًا نحن ابتداأناه 

فينكره منكر، بل هو م�صتعمل م�صهور يف كالم العلماء، ويكفيك قول اجلاحظ: اإمنا ال�صعر 

، فال�صورة التي تدركها العقول هي تلك ال�صورة احل�صية التي 
)4(

�صياغة و�رصب من الت�صوير«

اأب�رصتها العيون، ثم انتقلت اإىل الذاكرة، وا�صتخدمتها املخيلة. ومن هنا يكون االختالف يف 

يقدم  منهما  اللغوي. فكل  والت�صكيل  ال�صياغة  واآخر حم�صوراً يف طريقة  �صاعر  ال�صورة بني 

ال�صورة احل�صية نف�صها التي ا�صتمدها من الواقع ولكنه يتعامل معها يف خميلته باأ�صلوب خمتلف 

عما �صواه، وينظمها يف هيئٍة متمايزٍة لها مالحمها اخلا�صة، وهكذا تختلف املعاين ب�صورها: 

»بني املعنى يف اأحد القولني وبينه يف االآخر بينونة يف عقولنا وفرقًا، عربنا عن ذلك الفرق 

)1( ( ابن ر�صيق القريواين، العمدة يف حما�صن ال�صعر ج1�س: 127-124.

)2( ابن ر�صيق، العمدة، حتقيق حممد قرقزان،�س: 83.

)3( ابن ر�صيق،العمدة، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد ج2 �س: 295.

)4( عبد القاهر اجلرجاين، دالئل االإعجاز، �س: 508.
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.
)1(

وتلك البينونة اأن قلنا: للمعنى يف هذا �صورة غري �صورته يف ذلك«

اأحدهما  فنتلم�صه بني قولني  فرقًا جليًا  ي�صوق  فاإنه  ولكي يو�صح اجلرجاين فكرته هذه، 

تقريري مبا�رص ال جمالية فيه، واآخر يف املعنى نف�صه ولكنه قائم ب�صورة �صعرية، وي�صتدل من 

ال�صياغة  بناء على  املتلقي  التاأثري يف نف�س  القولني يف درجة  الفرق على االختالف بني  هذا 

اإذا هَم بال�صيء مل يزل ذاك عن ذكر قلبه، وق�رص  واأ�صلوب البناء، فيقول: »وكذا تقول فالن 

خواطره على اإم�ساء عزمه ومل ي�سغله �سيء عنه، فتحتاط للمعنى باأبلغ ما يكن، ثم ل ترى يف 

.
)2(

نف�صك له هزة..«

فال حت�س يف نف�صك ب�صيء من االنفعال جراء �صماعك اأن فالنًا ذو عزم واإرادة، الأنك تنقل 

اإليه الفكرة باأ�صلوب مبا�رص، وبكالم تقريري ال رواء فيه وال عاطفة، ثم ي�صوق القول ال�صعري 

. وهو �صطر بيت لل�صاعر �صعد 
)3(

 األقى بني عينيه عزمه…«
ّ
الذي يعرب عن املعنى نف�صه: »اإذا هم

بن نا�صب. متامه: ونّكب عن ذكر العواقب جانبًا«؛ فرتى اأنك تلني لهذا القول وتطرب له، 

الأنه يقدم املعنى يف �صيغة جمازية تخلق نوعًا من الده�صة اأو اال�صتغراب يف النف�س من خالل 

النموذج  اال�صتعارة، وكلما حاز هذا  اأ�صا�صه  لغوي جديد  واإقامة منوذج  اللغة،  بنية  اخرتاق 

على تقارب بني متناق�صني اأو متنافرين ازدادت اجلمالية وا�صتاأثرت بر�صا النف�س: »فاإنك جتد 

ال�صورة املعمولة فيها كلما كانت اأجزاوؤها اأ�صد اختالفًا يف ال�صكل والهيئة، ثم كان التالوؤم 

 ،
)4(

اأقرب…« مل�صورها  واحلذق  اأعجب،  �صاأنها  كان  اأبني،  واالئتالف  اأمت،  ذلك  مع  بينها 

التباعد بني ال�صيءين كلما كان  الت�صبيهات وجدت  ويقول يف مو�صع اآخر: »اإذا ا�صتغربت 

.
)5(

اأ�صد كانت اإىل النفو�س اأعجب، اأو كانت النفو�س لها اأطرب..«

يالم�س اجلرجاين املفهوم املعا�رص لل�صورة ال�صعرية بنظرته هذه، فال�صاعر احلاذق هو الذي 

اأنظار االآخرين، وباكت�صافه  ي�صتطيع اأن يك�صف بني املتناق�صات اأوجه �صبه دقيقة تخفى عن 

هذا يعقد مقارنة اأو مداخلة بني الطرفني ويجعلهما يف بوتقة واحدة، وعندما متثل اأمام املتلقي 

)1( عبد القاهر اجلرجاين، دالئل االإعجاز �س: 508.

)2( اجلرجاين، اأ�رصار البالغة �س: 128.

)3( اجلرجاين، اأ�رصار البالغة �س: 128.

)4( عبد القاهر اجلرجاين، اأ�رصار البالغة، حتقيق حممود حممد �صاكر �س: 148.

)5( عبد القاهر اجلرجاين، اأ�رصار البالغة، حتقيق ريرت �س: 62.
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ك قواه الداخلية وت�صتنفر عواطفه وانفعاالته لتتفاعل ب�صكل تلقائي مع 
ّ
يف �صورة موحدة حتر

يقع على  ملا  انطباعًا  له �صورة ذهنية تكاد تكون  ي�صتح�رص  ي�صمعه من قول �صعري حتى  ما 

م�صامعه: »فجملة الت�صبيهات والتمثيالت التي تعّد نتيجة منطقية لفاعلية التخيل ال�صعري هي 

و�صيلة يتحقق بها فعل املحاكاة وتهدف اإىل اإثارة تخيلية عند املتلقي ولكنها ال تاأتي من فراغ 

ولي�صت وليدة امل�صادفة، بل من خالل جهاز من�صق ذي بنية ووظيفة حمددة، ينظم اجلزئيات 

ويربط بني االأفكار واملدركات يف وحدات بنائية من�صجمة خللق �صورة فنية موؤثرة، اإن اإجناز 

بناء على  نوعيتها  ت�صبيه وتتحدد  اأو  متثيل  اأو  العالقات هو عبارة عن مقارنة  النوع من  هذا 

امل�صافة التي تف�صل بني القطبني الداخلني يف التفاعل، فاإذا كانا متقاربني كانت املقارنة ماألوفة 

وال�صورة قريبة من العقل… وكلما اأوغل طرفا العالقة يف التنافر والتباعد كانت ال�صورة اأكرث 

.
)1(

اإبداعًا و�صحراً..«

ون�صتنتج من هذه الفكرة اأن اجلرجاين قد وقف من ق�صية اللفظ واملعنى موقفًا مغايراً ملعظم 

النقاد قبله اأو يف ع�رصه، الأنه مل يعد يعطي الأحدهما الف�صل دون االآخر، بل نظر اإليهما من 

زاوية النظم، اأي درا�صة املفردات من خالل ال�صياق، فقال: »وهل يقع يف وهم واإن جهل 

اأن تتفا�صل الكلمتان املفردتان من غري اأن ينظر اإىل مكان تقعان فيه من التاأليف والنظم باأكرث 

من اأن تكون هذه ماألوفة م�صتعملة وتلك غريبة وح�صية.. وهل جتد اأحداً يقول هذه اللفظة 

ف�صيحة اإال وهو يعترب مكانها من النظم وح�صن مالءمة معناها ملعاين جاراتها وف�صل موؤان�صتها 

.
)2(

الأخواتها..«

الكالم  نظم  يف  قائمة  وهي  معانيها  على  داللتها  ناحية  من  االألفاظ  اإىل  يكون  فالنظر 

ولي�صت مفردة حيادية غري حمبوكة يف �صياغة تركيبية تامة: »فاللغة عنده جمموعة من العالقات 

املتفاعلة والفاعلة والتي حتمل ن�صيجًا مت�صعبًا من امل�صاعر واالأحا�صي�س، يظهر ذلك ويو�صحه 

. وراأيه هذا قريب من االآراء الل�صانية 
)3(

النظم الذي هو �صياغة اجلمل وداللتها على ال�صورة«

املعا�رصة حيث تكون الكلمة مفردة غري متميزة يف قيمتها اجلمالية اأو ال�صعرية اإذا مل تقارن مع 

)1( فريد �صعدون، ال�صورة ال�صعرية، �س: 33.

)2( عبد القاهر اجلرجاين، دالئل االإعجاز �س: 36.

)3( اأحمد علي دهمان، ال�صورة البالغية عند عبد القاهر اجلرجاين، �س: 212.
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غريها يف تاآلف لغوي، فتبقى حيادية اإىل اأن تدخل يف الرتكيب وال�صياق الذي يبنّي هويتها 

التاأليف ويعمد بها اإىل وجه  وفنيتها: »كيف واالألفاظ ال تفيد حتى توؤلف �رصبًا خا�صًا من 

.
)1(

دون وجه من الرتكيب والرتتيب«

وهذا الوجه االآخر هو ال�صورة ال�صعرية، كيف ذلك؟ يرى اجلرجاين اأن النظم ال يكون 

حتى  وامل�صاعدة،  امل�صافة  العنا�رص  من  جملة  اإىل  حاجة  يف  هو  بل  بحت،  لغوي  كرتكيب 

ي�صتقيم له الو�صع الوجداين الذي ي�صتحوذ على اهتمام املتلقي،وحينما تت�صافر هذه االأدوات 

الفرعية يف اإك�صاء القاعدة النحوية البحتة فاإن الرتكيب �صيكون قد حاز اأبعاداً جديدة ذات 

ما  بف�صل  بنائية مده�صة  لها حا�صنة  يوفر  اأن  ال�صاعر  ا�صتطاع  تت�صامى كلما  عالية  فنية  قيمة 

ذهب اإليه اجلرجاين اآنفًا، من �رصحه مل�صاألة التقارب اأو التباعد بني اأطراف ال�صورة واأنها كلما 

املق�صود  الرتكيب  فاإن  هنا  ومن  ابتكاراً،  وبالتايل  وغرابًة  دقًة  اأكرث  ال�صورة  كانت  تباعدت 

يكون قد ا�صتغل فيه ال�صاعر وفق جدلية ت�صم عنا�رص متعددة تتوحد لتنتج توليفة واحدة وقد 

تركيب  اأو  التفريعات يف جملة،  االأبعاد والقيم، وقدمت خال�صة هذه  الكثري من  اختزلت 

خمتزل لغويًا واإن�صائيًا، ويبثُّ اإ�صعاعًا وهالًة من القيم يف �صائر االجتاهات، وال يكون هذا اإال 

بالت�صوير، ولي�س بر�صف الكلمات وتنا�صقها نحويًا فقط؛ اإذ »لي�س الغر�س بنظم الكلم اأن 

توالت األفاظها يف النطق، بل اأن تنا�صقت داللتها وتالقت معانيها على الوجه الذي اقت�صاه 

العقل. بعد اأن ثبت اأّنه نظم يعترب فيه حالة املنظوم بع�صه مع بع�س واأنه نظري ال�صياغة والتحبري 

. فيكون دور ال�صياق هو الوعاء احلا�صن 
)2(

والتفويف والنق�س وكل من يق�صد به الت�صوير..«

ويعتمد  الت�صكيل،  اأو  ال�صياغة  حتققها  معطيات  على  بناًء  ال�صعرية  ال�صورة  الأجزاء  واملنظم 

ال�صاعر فيها و�صائل املجاز من ت�صبيه وا�صتعارة وكناية.

ومن اأجل ذلك يو�صح اجلرجاين راأيه اأكرث حني يف�صل بني القول اخلطابي املبا�رص الذي ال 

مزية فنية له، والقول ال�صعري الذي يكون �صورة بالغية حترك عواطف النف�س وتثري رغباتها، 

: »الكالم على �رصبني: �رصٍب اأنت ت�صل منه اإىل الغر�س بداللة اللفظ وحده،  لذلك يقول اإنَّ

وذلك اإذا ق�صدت اأن تخرب عن زيد مثاًل باخلروج عن احلقيقة فقلت: خرج زيد؛ و�رصٍب اآخر 

)1( اجلرجاين، اأ�رصار البالغة، حتقيق ريرت، �س: 3.

)2( اجلرجاين، دالئل االإعجاز، حتقيق حممد �صاكر، �س: 64.
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اأنت ال ت�صل منه اإىل الغر�س بداللة اللفظ وحده، ولكن يدّلك اللفظ على معناه الذي يقت�صيه 

مو�صوعه يف اللغة، ثم جتد لذلك املعنى داللة ثانية ت�صل بها اإىل الغر�س، ومدار هذا االأمر 

. ولكن اجلرجاين ال ين�صى اأن مينح ال�صورة رواًء كي ال 
)1(

على الكناية واال�صتعارة والتمثيل«

تكون جافة جمانبة للوجدان؛ فريى اأن ال�صورة ال بد اأن تكون قريبة من النف�س، تخاطبها يف 

انفعاالتها وحتوالتها ال�صعرية، فتحظى منها بالقبول واال�صتح�صان، فتبدي طربًا اأو هزة؛ الأن 

ال�صورة »تعجب وتخلب وتروق وتوؤنق وتدخل النف�س من م�صاهدتها حالة غريبة مل تكن قبل 

.
)2(

روؤيتها، ويغ�صاها �رصب من الفتنة ال ينكر مكانه وال يخفى �صاأنه«

فكان عبد القاهر اجلرجاين اأقدر من غريه من النقاد على االإحاطة مبفهوم ال�صورة ال�صعرية، 

والقلق  اال�صطراب  متناغمة تخل�صت من كثري من  واأفكار  متجان�صة  نظرة  وتقدميها �صمن 

الذي رافق مفهومها يف قرون �صابقة عليه.

 ثم ظهر من بعده ناقد اآخر هو حازم القرطاجّني )ت 684 هـ(، الذي ا�صتفاد من نظريات 

ونظر  املخيلة،  لالأقاويل  يعطى  الت�صوير  ال�صبق يف  اأن  فبني  الذين خلفهم؛  والنقاد  الفال�صفة 

املتلقي خلروجه  بنف�س  الوثيقة  اأ�صا�س عالقته  على  التخييل  منظار  من  الفني  البناء  عملية  اإىل 

من خمرج الت�صوير الغرائبي الذي ي�صتميل النف�س ويخ�صعها لتاأثريه، فنقل عن ابن �صينا قوله: 

.
)3(

»املخيل هو الكالم الذي تذعن له النف�س.. وباجلملة تنفعل له انفعااًل نف�صانيًا«

اأنه يقدم �صورة غريبة، اأو يك�صف عن عالقة  ويّت�صح مفهومه للقول املخيل على اعتبار 

جديدة اأو مقارنة طريفة، ولو كان القول ال يتمتع مب�صداقية الواقع، اأو يوقع ت�صديقًا عقليًا؛ 

الأن من �صاأن القول املخيل اأن ينال اإعجاب النف�س عن طريق اإيهامه للمعنى، ومتثيله لها يف هيئة 

 .
)4(

غري التي نعهدها فيها، لذلك تكون: »االأحوال التي يتخيلها اأكرث من االأفعال التي وقعت«

ويرى اأن هذه االأحوال تاأتي عن طريق التمثيل اأو الت�صبيه، ومبعنى اأو�صح عن طريق �صورة 

ي؛ الأن ح�صن الت�صوير يظهر عنده يف 
ّ

�صعرية ولو كانت �صورة بالغية اأو ذات ت�صكيل ح�ص

)1( عبد القاهر، دالئل االإعجاز، حتقيق عبده+ ر�صا+ ال�صنقيطي، �س: 202.

)2( اجلرجاين اأ�رصار البالغة، حتقيق ريرت، �س: 317.

)3( حازم القرطاجّني، منهاج البلغاء و�رصاج االأدباء �س:85.

)4( حازم القرطاجّني، منهاج البلغاء و�رصاج االأدباء �س: 82.
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ويف  والتعليق،  بالتمثيالت  اال�صتدالل  ويف  التف�صيل،  املليحة  التنا�صق،  احل�صنة  »االأو�صاف 

هيئات  حت�صني  يف  يجتهد  اأن  يف  العادة  جرت  قد  الكالم  من  اأنحاٌء  هذه  الأن  الت�صبيهات؛ 

. فيحاول بذلك حازم القرطاجّني اأن يقدم مفهومًا متالحمًا 
)1(

االألفاظ واملعاين وترتيبها فيها«

عن ال�صورة ال�صعرية، ولكنه ال ي�صري اإليها يف م�صطلحها القائم، بل يدخل اإليها عرب ت�صميات 

اأخرى كاملحاكاة بوا�صطة، اأو تخييل �صورة ال�صيء ب�صفات �صيء اآخر، واملعنى يحال به على 

واإىل  بغري وا�صطة،  فاإنها حماكاة  بهيئته و�صفاته  ال�صيء  تقدم  ال�صورة  فاإذا كانت  اآخر،  معنى 

جوارها الق�صم االآخر الذي يخيل لك ال�صيء يف غريه، وهو املطلوب؛ الأنه يقدم ال�صورة يف 

�صياغة فنية جمالية، »فمحاكاة ال�صيء نف�صه هي املحاكاة التي لي�صت بوا�صطة، وحماكاة ال�صيء 

.
)2(

بغريه هي املحاكاة التي بوا�صطة«

الدرجة  من  عدت  مبا�رصة  وا�صحة  كانت  فاإن  املعاين؛  بني  تفريقه  نف�صها  ال�صوية  وعلى 

االأوىل يف قرب الو�صول اإليها واإدراكها بالعقل والنف�س، فال تقدم اإال جزءاً �صئياًل من الفنية، 

اأما اإذا كانت بعيدة �صيئًا ما وال يتو�صل اإليها بتجاوز املعاين االأَّول فاإنها اأكرث جمالية، وتعد 

بينها وبني االأول �صتاراً يجب جتاوزه وخرقه من خالل فاعلية  اأي كاأن  الثانية،  من الدرجة 

ذهنية، وهي ال�صبب يف تقدمي اللذة واملتعة ال�صعرية، وهذا يو�صح اأمر ت�صكيلها يف بنية �صورية 

 
رِّ
 املعاين التي تكون من منت الكالم ونف�س غر�س ال�صعر املعاين االأَُول ولن�صم

ّ
فيقول: »لن�صم

املعاين التي لي�صت من منت الكالم ونف�س الغر�س ولكنها اأمثلة لتلك اأو ا�صتدالالت عليها.. 

.
)3(

املعاين الثواين فتكون معاين ال�صعر منق�صمة اإىل اأوائل وثواٍن

فالدالالت االأ�صلية اأو املعجمية االأوىل تكون وا�صحة وخطابية، اأما الدالالت اأو املعاين 

التي ُتبنى على مقت�صى االإيحاء واالإ�صارة اأو االإمياء وتاأتي من جهة �صفافة متخايلة فهي املق�صودة 

يف ال�صورة ال�صعرية؛ الأنها ت�صغل الفكر بالبحث والروية، والتنقيب وراءها يف كل منعرج اأو 

زاوية خافية، وهو ما يبعث بن�صوة االكت�صاف، والتلذذ باقتنا�س غاية ال�صورة، لذلك كلما 

اأوغل ال�صاعر غرابة ال�صورة، وا�صتقدمها من نواٍح نائية عذراء، كانت اأقدر على التاأثري وخلق 

)1( حازم القرطاجّني، منهاج البلغاء و�رصاج االأدباء، �س: 90.

)2( حازم القرطاجّني، منهاج البلغاء و�رصاج االأدباء �س: 95.

)3( حازم القرطاجّني، منهاج البلغاء و�رصاج االأدباء �س: 23.
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اجلمالية، فكان حازم يطلب الذي »ندر من املعاين فلم يوجد له نظري، وهذه هي املرتبة العليا 

الق�سوى من ذلك، لأن ذلك  الغاية  بلغ  فقد  بلغها  املعاين، من  ا�ستنباط  ال�سعر من جهة  يف 

 غريبًا وا�صتخرج من مكان ال�صعر �رصاً 
ً
يدل على نفاذ خاطره وتوقد فكره حيث ا�صتنبط معنى

.
)1(

لطيفًا«

وا�ستنباط هذه املعاين الغريبة يعني -كما ذهب اإىل ذلك غريه من النقاد -تف�سيل ال�سورة 

التي ُتقاِرُب بني متباعدين، وُتناِغم بني متناق�صني، فكان »اكت�صاف التنا�صب بني االأ�صياء هي 

عالمة ال�صاعرية عند حازم وعلى اأ�صا�س هذه القدرة يظهر التفاوت بني ال�صعراء وتتم املفا�صلة 

.
)2(

بينهم«

ومن خالل هذا العر�س الذي قدمناه الأفكار القدماء عن مفهوم ال�صورة ال�صعرية يتبني لنا 

اأنهم رّكزوا يف درا�صاتهم على جانب التخييل الذي ق�صد به عملية تاأثري القول ال�صعري يف 

 هذا االأمر التحول اإىل درا�صة الناحية ال�صيكولوجية املتعلقة باملتلقي 
ّ
نف�س املتلّقي، وقد ا�صتجر

من ا�صتجابته النف�صية �صمن حدود انفعاالت معينة، اأو وقفات �صلوكية ظاهرة لتاأثري ال�صورة 

احل�صية،  النواحي  اإىل  انحازوا  متامًا  وا�صحة  تكن  مل  عندهم  النف�صية  املعامل  وكون  ال�صعرية، 

ودر�صوا ال�صورة بناًء على ما يوؤّدي احل�س من �صور مادية اإىل الذهن عرب احلوا�س الظاهرة، 

ثم متركزها يف الذاكرة، وا�صتخدام ال�صاعر لها حني اللزوم، وهذا جعلهم يعتمدون االأ�صل 

مفهوم  ت�صم  ظّلت  التي  ية 
ّ

احل�ص ال�صوائب  من  يتخل�صوا  اأن  ي�صتطيعوا  ومل  لل�صورة،  املادي 

احل�صية  وهذه  لديهم،  واالأغلب  االأعم  هو  لل�صورة  احل�صي  الطابع  و�صار  عندهم،  ال�صورة 

اأف�صت اإىل ق�صية اأخرى على جانب كبري من االأهمية، اإذ �صارت ال�صورة نوعًا من النق�س اأو 

املادة  ال�صائغ، فكانت املعاين هي  اأو  بالنّقا�س  ال�صاعر  الزخرف والتزيني وذلك حني �صبهوا 

اخلام، وال�صورة هي النق�س اأو ال�صياغة التي تنزل عليها، وفتح هذا املفهوم باب الف�صل بني 

اللفظ واملعنى، ووقعوا يف اإ�صكالية التمييز بينهما، وانق�صموا على هذا االأ�صا�س اإىل جماعتني 

بح�صب اأهوائهم يف تف�صيل اللفظ اأو املعنى ومنح اأي منهما املزية يف البناء ال�صعري، ولكن 

اجلرجاين ا�صتطاع اأن ي�صيق هذه الهوة من خالل نظريته يف النظم.

)1( حازم القرطاجّني، منهاج البلغاء و�رصاج االأدباء �س: 194.

)2( جابر ع�صفور، ال�صورة الفنية، �س: 60.
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ال�سورة في النقد العربي الحديث:

ال�صعرية،  ال�صورة  مفهوم  بحثهم يف  القدماء يف جمال  لدرا�صات  لقد خل�صنا يف عر�صنا 

اإاّل اأّن هوؤالء مل ي�صتطيعوا اأن يقدموا نظرة �صاملة تعرب عن مفهوم حمدد لل�صورة ال�صعرية، وقد 

حالت دون حتقيق هذا الهدف جملة من االأمور، كان اأكرثها تاأثرياً النظرة الثنائية التي تق�صم 

العمل االإبداعي اإىل لفظ ومعنى، والتمييز بينهما، ومنح اأحدهما املزية االإبداعية دون االآخر، 

حيث »يتجاوز الف�صل بني االألفاظ ومعانيها حدوده الب�صيطة االأوىل، وي�صبح ف�صاًل بني �صكل 

العمل ال�صعري وحمتواه ويرتكز االهتمام كله على اجلوانب ال�صكلية للعمل ال�صعري وترد اإىل 

.
)1(

هذه اجلوانب كل �صفات الرباعة والتفوق واالمتياز«

فكان هذا الف�صل حاجزاً منع النقاد من النظر اإىل العمل الفني كوحدة متجان�صة من�صجمة، 

جميلة  لوحة  خللق  واملعنى،  اللفظ  بني  واالمتزاج  االئتالف  درجة  اإىل  االإبداع  فيها  ُيعزى 

متكاملة، اأما ال�صبب االآخر يف ت�صور نظرتهم اإىل ال�صورة ال�صعرية فهو تركيزهم على املتلقي 

واإهمالهم للمبدع، ولذلك كانوا ي�رّصون على اأن تكون ال�صورة حلية وزينة كي تلقى اإعجابًا 

عند املتلقي، ومل يفهم الناقد القدمي اأن االأ�صل يف ال�صعر هو املبدع قبل املتلقي، واأن الق�صيدة 

لن حتّقق �صيئًا للمتلقي اإال اإذا حققت ما مياثله للمبدع… اإن ال�صورة هي الو�صيط االأ�صا�صي 

الذي يكت�صف به ال�صاعر جتربته ويتفهمها كي مينحها املعنى والنظام، ولي�صت ثمة ثنائية بني 

معنى و�صورة اأو جماز وحقيقة اأو رغبة يف اإقناع منطقي اأو اإمتاع �صكلي، فال�صاعر االأ�صيل 

.
)2(

يتو�صل بال�صورة ليعرب بها عن حاالت ال ميكن اأن يتفهمها ويج�صدها بدون ال�صورة«

ال�صعرية،  ال�صورة  مبفهوم  يتعلق  عما  القدمي  النقد  ا�صتخلفه  ملا  املتاأنية  القراءة  هذه  وبعد 

وما  الرتاثية،  الدرا�صات  قدمته  ملا  احلديث  العربي  النقد  متثُّل  مدى  عن  نت�صاءل  اأن  لنا  يحق 

تو�صلت اإليه من اآراء وروؤى نقدية اأو فل�صفية تخ�س جممل الق�صايا االأدبية والبالغية، والفنية 

 يف حتديد معاملها وو�صع اإطار 
ٌ
اأثر التي ر�صمت معامل ال�صورة اأو الم�صت اأطرافها وكان لها 

يحيط مبالحمها ومينحها هوية خا�صة.

)1( جابر ع�صفور، ال�صورة الفنية، �س: 318.

)2( جابر ع�صفور، ال�صورة الفنية، �س: 383.
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ويف اإجابة مقت�صبة نالحظ اأن النقد احلديث يختلف متامًا يف طروحاته مع اآراء النقد القدمي، 

وال بد لنا اأن ننتبه لتلك الهوة الزمنية ال�صحيقة التي ت�رصخ امل�صرية الثقافية للح�صارة العربية، 

حيث توالت قرون طويلة ف�صلت بني الع�صور االإبداعية يف احل�صارة العربية التي تكاد تتوقف 

عن الإنتاج الإبداعي يف تخوم القرن الثامن الهجري، وما تواىل بعده من قرون النحطاط، 

اأتت على مقدرات  التي  العثمانية،  الت�صّلط االأعجمي، وال�صيطرة  بها من فرتات  ثم ما حلق 

نكاد جند فكراً  والفكرية، فال  املادية  احلياتية  املجاالت  بالتدهور يف معظم  واأ�صابتها  االأمة 

نرياً اأو اإنتاجًا ثقافيًا متالحمًا ذا بنية من�صجمة ومتكاملة مثلما وجدناه يف ع�صور �صابقة عليها، 

وعندما حّل الع�رص احلديث،وما رافقه من احتالل غربي، ا�صتيقظت االأمة العربية على ثقافة 

اأ�صواطًا بعيدة يف التطور واالإبداع، تلك هي الثقافة الغربية، بكل معطياتها  جديدة قطعت 

الفكرية واملادية، بينما الحظ االإن�صان العربي اأن ح�صارته قد اأ�صابها الوهن، وتّوقفت عند 

ًا معتمًا كان ال بد من ن�صفه كي يتوا�صل مع تراثه 
ّ
نة، ووجد بينه وبينها فا�صاًل زمني

ّ
حدود معي

الهوة،  ردم  حماولِة  عن  تقاع�س  النقاد  معظم  اأن  غري  الظاملة،  القرون  عتمة  وي�صيء  املجيد، 

اإىل  وجلاأ  منها،  ي�صتقي  امل�صتوردة  الغربية  الثقافة  اإىل  فا�صتند  االأ�صباب؛  به  تقّطعت  ما  ورفِو 

 بها، واعتماده ال�صارخ عليها، ولكن مل ي�صتِو كل هوؤالء يف 
ّ
معينها ينهل منه فبدا تاأّثره اجللي

فهمهم واإدراكهم للثقافة الغربية، بل تباينوا واختلفوا كّل بح�صب درجة تاأّثره اأو متثله لهذه 

الثقافة الوافدة، ومدى وعيه بها؛ هذا ف�صاًل عن قناعاتهم ال�صخ�صية، ومن هنا بدا اختالف 

النقاد والدار�صني وا�صحًا يف حماوالتهم تقدمي مفهوم حمّدد لل�صورة ال�صعرية، وانطلقت هذه 

عت االأوىل  االختالفات من اللبنة االأوىل املتمثلة يف تاأ�صيل امل�صطلح، فانق�صموا اإىل فئتني، ادَّ

اأن امل�صطلح وافد قد ن�صاأ مع تاأّثر النقد العربي احلديث بالنقد الغربي: »فال�صورة منهج وفق 

املنطق لبيان حقائق االأ�صياء، ول�صت اأبغي من وراء ال�صفحات الي�صرية امللقاة بني يديك اإال اأن 

، وال يرتّدد الباحث عبد 
)1(

ت�صاركني االإح�صا�س بكل تلك امل�صاكل التي ال يعرفها النقد القدمي«

الرحمن ن�رصت يف الت�رصيح براأيه »اأن م�صطلح ال�صورة من امل�صطلحات النقدية الوافدة التي 

.
)2(

لي�س لها جذور يف النقد العربي«

)1( م�صطفى نا�صف، ال�صورة االأدبية �س: 8.

)2( عبد الرحمن ن�رصت، ال�صورة الفنية يف ال�صعر اجلاهلي �س: 12.

SoraaSh3rya.indb   48 1/24/10   11:23 AM



49

 ويذهب الدكتور نعيم اليايف اإىل اأن امل�صطلح قد وفد اإلينا من اللغة االأوربية ومت ترجمته 

مع كل ما يحمله من دالالت واإ�صكاليات نقدية: »النقد العربي بال �صك قد ترجم امل�صطلح 

يقف على خمتلف دالالته  اأن  نقل دون  ما  اإىل جماله يف جملة  ونقله  االأوربية  اللغة  ذاته عن 

، اأما الق�صم االآخر من النقاد فقد وجد اأن النقد القدمي قد عالج ق�صية ال�صورة 
)1(

وم�صكالته«

الفنية واإن مل ي�رص اإليها بامل�صطلح ذاته الذي نعرفه اليوم، واإمنا كانت تلك املعاجلة وفق خ�صو�صية 

تالئم الظروف الفكرية ال�صائدة اآنذاك. ومن هوؤالء النقاد جابر ع�صفور الذي يقول: »لقد 

.
)2(

عالج نقدنا القدمي ق�صية ال�صورة الفنية معاجلة تتنا�صب مع ظروفه التاريخية واحل�صارية..«

اخلا�صية  هو  بال�صور  التعبري  »اإن  فقال:  اهلل،  عبد  ح�صن  حممد  الفكرة  هذه  اإىل  واأ�صار 

اإليه درا�صات لغوية  االأ�صا�صية منذ تكلم االإن�صان البدائي �صعراً، وهذا حّق بال حتّفظ اأ�صارت 

ر اأر�صطو اأن 
ّ
راأت اأن املجاز هو اللغة االإن�صانية االأوىل، واأحلت عليها الدرا�صات النقدية منذ قر

اال�صتعارة هي حمّك ال�صاعرية، ودليل عبقرية ال�صاعر، واأنها ال�صيء الذي ال ميكن تعّلمه، وهي 

.
)3(

يف بواكري نقدنا كما هي يف بواكري نقدهم، ب�رصف النظر موؤقتًا عن اختالف املدلول«

اأن كل تيار من هوؤالء لديه من املربرات ما يجعله يّتخذ موقفًا دون االآخر،  ويبدو جليًا 

ولكن من املالحظ اأن الذين �صايعوا ونا�رصوا الدرا�صات النقدية الرتاثية مل يقّدموا �صيئًا جديداً 

يطّور من هذه الدرا�صات، اأو يوؤّدي اإىل بناء نظرية عربية �رصفة يف نقد ال�صورة ال�صعرية، لذلك 

كان ال بد من العودة اإىل اال�صتفادة من الثقافة الغربية لو�صع مفهوٍم ما عن ال�صورة ال�صعرية، 

عربية،  نقدية  جتديد  حركة  اأول  �صّكلوا  الذين  الديوان  بجماعة  نبداأ  االآراء  هذه  ولعر�س 

ز ال�صاعر عن اأقرانه، وبناء �صخ�صيته اخلا�صة، ومن اأبرز 
ّ
واهتموا باالأ�صلوب الفني وفرادته، ومتي

اأع�صاء هذه اجلماعة ال�صاعر عبد الرحمن �صكري، والناقدان عبا�س حممود العقاد واإبراهيم 

عبد القادر املازين، وقد �صعوا اإىل و�صع مقايي�س جديدة يف نقد ال�صعر وحتديد مفهوم ال�صورة 

ال�صعرية، فكان »االهتمام بال�صورة ال�صعرية عند مدر�صة الديوان اأحد االأركان االأ�صا�صية يف 

دق يف االأداء من  . ويرى اأ�صحاب هذه املدر�صة ال�صرِّ
)4(

املذهب التجديدي لدى هذه املدر�صة«

)1( نعيم اليايف، مقدمة لدرا�صة ال�صورة الفنية �س: 49.

)2( جابر ع�صفور، ال�صورة الفنية، �س: 8.

)3( حممد ح�صن عبد اهلل، ال�صورة والبناء ال�صعري �س: 12.

)4( ح�صن اأحمد الكبري، تطور الق�صيدة الغنائية يف ال�صعر العربي احلديث �س: 340.
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ز بها الت�صوير والو�صف، هذا من جهة، ومن جهة اأخرى 
ّ
اأجلرِّ ال�صمات التي يجب اأن يتمي

ال بد اأن يرتبط هذا ال�صدق بالعواطف والوجدان، ويكون على �صلة وثيقة بخلجات النف�س 

يكن  مل  اإذا  ب�صعر  لي�س  االأ�صياء  اأّن »و�صف  اإىل  �صكري  الرحمن  عبد  وقد ذهب  االإن�صانية، 

.
)1(

مقرونًا بعواطف االإن�صان وخواطره وطبيعة اإح�صا�صاته«

الو�صف  تخطي  اإىل  ودعوا  ال�صورة  تقومي  يف  التقليدية  املقايي�س  الديوانيون  »وجاوز 

ت�صكيليًا لل�صورة  اإثارة املحتوى النف�صي م�صدراً  اأو مبعنى اآخر حاولوا  احل�صي اإىل الوجداين 

ودافعًا لتحقيق التنا�صق واالن�صجام بني االأداء الفني واملو�صوعي لها، ويتم ذلك بقدرة ال�صاعر 

على اإن�صاء ال�صالت املنفردة غري املاألوفة بني االأ�صياء في�صورها مب�صتوى اإح�صا�صها بها على نحو 

.
)2(

يعك�س روؤيته وموقفه احلا�رص منها فتكون معاداًل نف�صيًا لقوة االإح�صا�س لديه وعمقه..«

العربية  اللغة  اأن  منطلق  من  النف�صية  باحلالة  ال�صعرية  ال�صورة  تقدمي  الديوانيون  ربط  فقد 

 ح�صيًا، فاإنها ت�صعى من خالل ذلك اإىل تاأكيد البعد النف�صي، 
ً
عند ال�صاعر عندما تقدم معنى

وقد راأى عبا�س حممود العقاد »اأن العربية لغة املجاز؛ الأنها جتاوزت بتعبريات املجاز حدود 

ال�صورة املح�صو�صة اإىل حدود املعاين الذهنية املجردة، وينبغي لل�صاعر طبقًا لذلك اأن يراعي 

.
)3(

هذا اجلانب يف �صوره، واأال يغفله«

ووجدت هذه اجلماعة اأن ال�صورة كي تتخل�س من تقدميها احلريف ملعامل الواقع ال بد لها 

من اللجوء اإىل براعة املخيلة التي تر�صم املاألوف يف �صورة جمالية اإبداعية غري مبا�رصة، وتربط 

نف�صية ووجدانية خا�صة، ولكنَّ فهمهم  اأبعاد  متباعدة يف �صورة جديدة ذات  اأطراف  بني 

الذاتي،  واالإح�صا�س  بال�صعور  املتعلقة  احلياتية  اجلوانب  على  مقت�رصاً  كان  النف�صية  لالأبعاد 

ولذلك كان �ساعرهم الأثري هنا هو ابن الرومي، »حيث راأوا ارتباط اأخيلته باإح�سا�ساته الذاتية 

، ويوؤكد هذا التوّجه النف�صي قول 
)4(

بارعًا« افًا ماهراً، وم�صّوراً  واأحداث حياته، فكان و�صّ

عبد الرحمن �صكري: »اإن الو�صف الذي ا�صتخدم الت�صبيه من اأجله ال يطلب لذاته واإمنا يطلب 

)1( عبد الرحمن �صكري، الديوان،حتقيق نقوال يو�صف �س: 363.

)2( ب�رصى مو�صى �صالح، ال�صورة ال�صعرية يف النقد العربي احلديث �س:33.

)3( عبا�س حممود العقاد، اللغة ال�صاعرة �س:16.

)4( ب�رصى �صالح، ال�صورة ال�صعرية يف النقد العربي احلديث، �س: 34.
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لعالقة ال�صيء املو�صوف بالنف�س الب�رصية وعقل االإن�صان، وكلما كان ال�صيء املو�صوف األ�صق 

.
)1(

بالنف�س واأقرب للعقل كان حقيقًا بالو�صف«

املذهب  اإىل  اأقرب  الديوانيون  والعاطفة والوجدان يكون  باخليال  احتفالهم  ومن خالل 

الرومان�صي يف نقدهم دون �صعرهم؛ اإذ مل ي�صتطيعوا اأن يحققوا نوعًا من التوازن واالن�صجام بني 

ما دعوا اإليه من اآرائهم النقدية، وبني ما خّطوه من �صعر. وعلى خالف ذلك كان املهجريون 

يف  الديوانيني  مع  يّتفقون  لكنهم  االإبداعي،  و�صعرهم  نقدهم  بني  وتناغمًا  ان�صجامًا  اأكرث 

نظرتهم املّت�صمة بالبعد النف�صي اإىل ال�صورة ال�صعرية، وي�صيفون اإليه جمال الت�صوير وتوّخي 

عليه  ت�صبغ  دعاماته،  من  دعامة كربى  عامة  االأدب  الت�صوير يف  كان  »واإذا  ذلك،  الدقة يف 

اأفانني من الرقة واللطف واجلمال، فهو يف االأدب املهجري خا�صة اإحدى مزاياه اجلميلة التي 

.
)2(

برع فيها«

وقد اأكدوا تفرد ال�صاعر يف التقاطه لل�صور احلياتية، وقدرته املتميزة على الولوج اإىل جوهر 

االأ�صياء، واالإح�صا�س مبكنوناتها من خالل م�صاعره املرهفة، وقوته يف خرق الق�صور اخلارجية، 

واالمتزاج باأ�صيائه التي ي�صورها بكل دقة، متجاوزاً احلرفية احل�صية اإىل اأعماقها النف�صية ليعرب 

عن عمق اإح�صا�صه بجوهر احلياة، يتو�صل باخليال ليقرب البعيد، وي�صور العجيب، ومن هنا 

يظهر تاأثرهم بالرومن�صية، فقد حظي اخليال باهتمامهم البالغ، واأكدوا على دوره الفعال يف 

.
)3(

ت�صكيل ال�صورة

ومّثلت جماعة اأّبولو متابعة حادة يف حركة التجديد ال�صعري والنقدي ملا قدمته جماعتا 

الديوان واملهجر، لكنهم مل يقدموا اآراًء نقديًة مكتوبًة اأو جمموعًة يف كتاب نقدي، بل ظهر 

امتزاجًا  ال�صعرية  اآثارهم  حملت  وقد  ال�صعري،  االإبداع  حول  التجديدية  اآرائهم  يف  ذلك 

بني تياري الرومان�صية والرمزية، فكانت �صورهم ترتبط باالإح�صا�س والوجدان وذات روؤية 

ف�صاءات  ذات  اأخيلة  من  وانطالقها  موحية،  رموز  على  احتوائها  ف�صاًل عن  نف�صية عميقة، 

م�صّعة، واعتمدوا على تقنية ترا�صل احلوا�س، ولكنها كانت »طريقة ثانوية يف االأداء قد ترد يف 

)1( حممد مندور، النقد والنقاد املعا�رصون �س: 67.

)2( عي�صى الناعوري، اأدب املهجر �س: 120.

)3( ينظر : ميخائيل نعيمة، الغربال �س: 65.
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.
)1(

�صورة، وتغيب عن �صور عدة«

عن  ق�صائدهم  بع�س  يف  تخلرِّيهم  اأبولو  �صعراء  عند  ال�صعرية  التجربة  على  يالحظ  ومما 

املنثور، لكنهم  املر�صل وال�صعر  ال�صعر  اأو  ال�صعر احلر  اإىل كتابة  العرو�صية، واللجوء  االأوزان 

حافظوا على الوحدة الع�صوية يف ق�صائدهم من خالل تركيزهم على االن�صجام بني االأفكار، 

وت�صل�صلها، وترابطها، وتالحم ال�صورة ال�صعرية لتقدمي لوحة متكاملة، وعربوا عن هواج�س 

وم�صاعر  احلب  طبيعة  يف  وبحثوا  الطبيعة،  وو�صفوا  واخليال،  العاطفة  واعتمدوا  النف�س، 

ال�صوق والهيام.

واإذا كان هوؤالء ال�صعراء النقاد مّمن ان�صووا حتت لواء جماعة معينة قد اأدلوا باآرائهم يف جمال 

نقد ال�صورة ال�صعرية، وكانت لهم بع�س االأفكار عن ر�صم مالحمها، وحاولوا تقدميها �صعراً 

يف جتربتهم االإبداعية، اإاّل اأّنهم مل ي�صتطيعوا اأن يقدموا نظرية متكاملة عن مفهوم ال�صورة، ومل 

تتجاوز حماوالتهم اأعتاب اآراء واأفكار جزئية غري متالحمة ومن�صجمة �صمن طروحات نقدية 

تقّدم روؤية وا�صحة �صاملة.

تلت هذه اجلماعات جهود فردية كان اأكرثها اأثراً تلك االآراء التي وردت عن نقاد و�صعراء 

يو�صف  ال�صاعر  روادها  اأبرز  1957م، ومن  عام  منذ  ال�صدور  بداأت  التي  �صعر  جمعتهم جملة 

بناء  يف  االأ�صا�صية  املقومات  من  ها  وعدَّ خا�صًا،  اهتمامًا  ال�صعرية  ال�صورة  اأوىل  الذي  اخلال 

القدمي  »ال�صاعر  فيه  ا�صتخدم  الذي  املو�صع  يف  ا�صتخدامها  على  وحث  ال�صعرية،  التجربة 

الت�صبيه واال�صتعارة والتجريد اللفظي والفذلكة البيانية، فلي�س لدى ال�صاعر كال�صور القائمة 

القوالب  املنطق ويحطم   يتحدى 
ٍّ
نف�صي تداٍع  يتبعها من  اأو يف احلياة حولنا وما  التاريخ  يف 

، فهذه دعوة اإىل التجديد وا�صتجرار ال�صور من التجربة الواقعية، واالبتعاد عن 
)2(

التقليدية«

ال�صور والتعابري امل�صتهلكة، وبذلك يتحول اإىل الدالالت االإيحائية بداًل من ال�صور البالغية 

القدمية، ويتحرر من االأطر التي ياأ�رصها �صمن مو�صوع حمدد، فيحجب عنها جوهر احلياة، 

بينما مهمة ال�صورة هي »الك�صف عن اأ�رصار احلياة، واإظهار االن�صجام بني ما يف الوجود من 

)1( حممد فتوح اأحمد، الرمز والرمزية يف ال�صعر العربي املعا�رص، �س: 332.

)2( يو�صف اخلال، احلداثة يف ال�صعر �س: 80.
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.
)1(

تناق�س … والنفاذ اإىل ماوراء واقع احلياة لروؤية مالمح االأمل واخلال�س«

لالإطار  خرق  هي  ال�صورة  اأن  فريى  اأي�صًا  �صعر  جملة  اأعالم  من  كان  الذي  اأدوني�س  اأما 

اإح�صا�صًا ك�صفيًا  االأ�صياء   
ّ

االأ�صياء، وك�صف جلوهرها، فهي »حت�س اإىل عمق  اخلارجي، ونفاذ 

 ،
)2(

وفقًا جلوهرها و�صميمها اللذين ال يدركهما العقل واملنطق، بل يدركهما اخليال واحللم«

فيالزم اأدوني�س بني مقومني ليكونا معًا املحرك القوي يف اإبداع ال�صورة ال�صعرية، وهما اخليال 

 والعاطفة ثانيًا، وي�رّص اأدوني�س على 
ّ
اأواًل، ثم احللم اأو اآلية الال�صعور املتعلقة باالإح�صا�س اخلفي

ا�صتمرارية عملهما دون اأن يتوقف عند حلظة معينة ال يتعداها فال يعّدان »حلظة ذاتية من احلياة 

؛ بل يالزمان االإبداع دائمًا.
)3(

الروحية، اأي حلظة جزئية متقطعة«

وال�صورة عنده وحدة من�صجمة متالحمة االأطراف تنتفي معها احلدود التي تكون ظاهرة 

مع الت�صبيه الذي »يجمع بني طرفني حم�صو�صني؛ الأنه ُيبقي على اجل�رص املمدود بني االأ�صياء، 

فهو لذلك ابتعاد عن العامل، اأما ال�صورة فتهدم هذا اجل�رص الأنها توّحد فيما بني االأ�صياء، وهي 

.
)4(

اإذ تتيح الوحدة مع العامل تتيح امتالكه«

فيها  تتماهى  وتركيبة  التتجزاأ  وحدة  هي  ال�صورة  اأن  اأدرك  قد  اأدوني�س  يكون  وبذلك 

�صفات  له  جديد  مركب  اإنتاج  اإىل  النهاية  يف  يوؤدي  الذي  الكيميائي  كالتفاعل  االأطراف 

ومقايي�س خا�صة به.

وحمددة  معينة  تيارات  حتت  ان�صوت  اأفكار  ظهرت  اأن  لبثت  ما  النقدية  االآراء  هذه  بعد 

نالحظ  اأن  وميكننا  باملو�صوع،  واإحاطة  اإدراكًا  اأعمق  واأبعاد  متايزاً،  اأكرث  مالمح  لها  كانت 

الذي  احل�صي  االجتاه  هي  القدمية  والفل�صفية  النقدية  الذهنية  اإىل  االجتاهات  هذه  اأقرب  اأنَّ 

الباحث  فيقول  املعا�رصة،  النقدية  االآراء  اإىل  بتاأثريه  ميتد  وظّل  باآثاره،  القدمي  الفكر  ا�صطبغ 

حممد ال�صادق عفيفي: اإن »ال�صورة اجلزئية يف االأدب لها مادتها وكثافتها وو�صعها اخلا�س 

يف العمل االأدبي، مثلها كال�صور اجلزئية يف الر�صم والنحت والت�صوير، فهي اأ�صياء يف ذاتها، 

)1( يو�صف اخلال، احلداثة يف ال�صعر، �س: 82.

)2( اأدوني�س، زمن ال�صعر، دار العودة، �س: 10.

)3( اأدوني�س، زمن ال�صعر، دار العودة �س: 13.

)4( اأدوني�س، زمن ال�صعر، دار العودة �س: 230..
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اإىل ت�صويرها بو�صائله  املوؤلف  التي ق�صد  ال�صورة  يقراأ هو مثار هذه  فيما  فنيًا  القارئ  وتاأّمل 

.
)1(

املادية من األفاظ اتخذها تعّد مبثابة االألوان والر�صوم«

ويف هذه املقارنة التي يعقدها بني ال�صورة ال�صعرية وفنون النحت والر�صم جند اأن القوا�صم 

واألوانًا  كتاًل جم�صمة  يعني  والر�صم  النحت  احل�صية، حيث  املدارك  تنح�رص يف  فيها  امل�صرتكة 

ظاهرًة واأ�صكااًل نافرًة، ف�صاًل عن اإح�صا�س الّلم�س والروؤية الب�رصية، وهذا الفهم هو ترجمة 

.
)2(

ملقولة الناقد �صي�صيل دي لوي�س عن ال�صورة باأنها »ر�صم بالكلمات«

ويربط الناقد حممد غنيمي هالل ال�صورة ال�صعرية باالنفعال الذي يختلج يف نف�س ال�صاعر 

والوم�صات  اخلواطر  وتوارد  ذهنه،  الفني يف  التوالد  وا�صتمرارية  االإبداعية،  كتابته  اأثناء  يف 

ه، وللتعبري بدّقة اأكرث عن هذه ال�صور اجلزئية الهائمة يف ذاكرته ال بد له  ال�صعورية الإنتاج ن�صّ

من الغو�س يف اأعماق الكينونة االإن�صانية، متجاوزاً بذلك احل�صور الواقعي، غري اأن ذلك مل 

د هذه ال�صور، فريى اأن وظيفة �صور ال�صعر هي 
ّ

ي الذي يج�ص
ّ

يكن اإال بو�صاطة الت�صوير احل�ص

ي للتجربة ال�صعرية الكلية، وملا ت�صتمل عليه من خمتلف االإح�صا�صات والعواطف 
ّ

»التمثيل احل�ص

واالأفكار اجلزئية، فاإنه ال ي�صّح بحال الوقوف عند الت�صابه احل�صي بني االأ�صياء من مرئيات اأو 

.
)3(

م�صموعات اأو غريها دون ربط الت�صابه بال�صعور امل�صيطر على ال�صاعر يف نقل جتربته«

فمهما كانت ال�صور جزئية توؤدي مهامها �صمن ال�صمولية التي تر�صم من خاللها ال�صورة 

الكلية املج�صدة فهذه ال�صورة كيفما كانت جزئية اأو كلية هي »الو�صيلة الفنية اجلوهرية لنقل 

ي يرى هالل مقومات جزئية اأخرى مرافقة لل�صورة 
ّ

، ولتاأكيد هذا اجلانب احل�ص
)4(

التجربة«

تدعمها وتوؤازرها، ومن ذلك االأ�صوات املو�صيقية التي توؤثر يف امل�صامع وتوحي باالأفكار، 

»فالكلمات والعبارات يف ال�صعر يق�صد بها بعث �صور اإيحائية، ويف هذه ال�صور يعيد ال�صاعر 

، ويعتقد هالل اأن الكلمات اللغوية 
)5(

اإىل الكلمات قوة معانيها الت�صويرية الفطرية يف اللغة«

قد قطعت اأ�صواطًا طويلة قبل اأن ت�صل اإىل مرحلة التجريد، اإذ كانت عبارة عن �صور ح�صية 

)1( حممد ال�صادق عفيفي، النقد التطبيقي واملوازنات، �س: 142.

)2( �صي�صيل دي لوي�س، ال�صورة ال�صعرية، �س: 21.

)3( حممد غنيمي هالل، النقد االأدبي احلديث �س: 419.

)4( حممد غنيمي هالل، النقد االأدبي احلديث �س: 242.

)5( حممد غنيمي هالل، النقد االأدبي احلديث، �س: 377.
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اإمنا هو  مثلما هو معروف يف الكتابة الهريوغليفية، وتقدمي ال�صور ال�صعرية على هذا النحو 

ية ت�صويرية، ولكن كل هذا 
ّ

عودة باللغة اإىل اأ�صولها وجذورها االأولية، فالفطرة االإن�صانية ح�ص

الت�صوير احل�صي هو عبارة عن تعبري اإيحائي للك�صف عن »حالة من حاالت النف�س يف �صورة 

.
)1(

وجدانية«

وال يختلف معه يف هذا الراأي كثرياً اأحمد ال�صايب حيث يقول: »مقيا�س ال�صورة االأدبية 

للحالة  اخلارجية  العبارة  هي  وال�صورة  ودقة،  باأمانة  والعاطفة  الفكرة  نقل  على  قدرتها  هو 

.
)2(

الداخلية«

فهو يرى اأن ال�صورة ال�صعرية اإمنا هي ال�صكل اخلارجي اأو الغالف الذي يحتوي الفكرة 

وينطلق يف راأيه من ترجمة م�صطلح )Form( الذي يعني ال�صكل اأو االإطار بح�صب ما ورد 

، فت�صبح ال�صورة على هذا النحو زينة اأو حلية خارجية اأو اأية و�صيلة مادية »يحاول 
)3(

يف املورد

، مما يجعلنا نفهم اأن ال�صورة وعاء 
)4(

بها االأديب نقل فكرته وعاطفته معًا اإىل قرائه و�صامعيه«

ي ي�صتعمله ال�صاعر كوا�صطة ينقل عربها فكرته وعاطفته اإىل االآخرين، ويحاول اأن يربط 
ّ

ح�ص

اخليال،  وليدة  فهي  املثلى،  بال�صورة  وظيفتها  اأداء  على  تعينها  اأخرى  باأمور جزئية  ال�صورة 

 ،
ّ
املو�صيقي وبجر�صها  لالألفاظ،  اللغوية  »باملعاين  وثيقة  �صلة  على  اأخرى  جهة  من  لكنها 

ومعانيها املجازية، وح�صن تاأليفها معًا بحيث يكون من ذلك كله تاأثريان: اأحدهما معنوي 

، وهذا الراأي هو الذي اأبداه 
)5(

عاطفي؛ والثاين مو�صيقي يعني يف قوة العاطفة و�رصعة تاأثريها«

ا�صتخدامها  ثم  العاطفة واملو�صيقى،  اإىل  ال�صورة  �صابقًا حممد غنيمي هالل من حيث حاجة 

للتعبري عن االنفعال، وهو ما يوؤكده اأحمد ب�صام ال�صاعي بقوله: »ال�صورة هي الوجه املرئي 

اأو املح�صو�س للخيال، ت�صتثري عواطف النف�س وحتركها من مكامنها، وابتعاث العاطفة كانت 

.
)6(

الغاية االأوىل لل�صعر«

)1( حممد غنيمي هالل، النقد االأدبي احلديث �س: 379.

)2( اأحمد ال�صايب، اأ�صول النقد االأدبي �س: 249.

)3( ينظر: منري بعلبكي، املورد �س: 364.

)4( اأحمد ال�صايب،اأ�صول النقد االأدبي، �س: 242.

)5( اأحمد ال�صايب،اأ�صول النقد االأدبي،�س: 243.

)6( اأحمد ب�صام ال�صاعي، ال�صورة بني البالغة والنقد �س: 28.
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متيل  متزنة  غري  وحدة  ال�صعرية  ال�صورة  من  يجعل  احل�صية  الناحية  على  الرتكيز  وهذا 

النواحي احل�صية حتى ت�صبح �صكاًل خارجيًا مفرغًا  فتاأخذ من  اإىل جانب واحد،  بحمولتها 

من م�صمونه املعنوي، وهو االأمر الذي يفر�س عليها اأن تكون زينة اأو زرك�صة حلالة انفعالية 

والتحبري؛  الر�صم  من  �صورة  اأبهى  قناة ح�صية يف  عرب  املتلقي  اإىل  ت�صل  اأن  لها  ال�صاعر  يريد 

»فال�صورة ال�صعرية ي�صتعملها ال�صاعر لريى املتلقي مو�صوعه اأو يح�س به، فهي تخاطبه بطريقة 

ح�صية تبعث يف نف�صه جتاوبًا فنيًا، ولكنها عندما تبقى �صمن احلدود التي ت�صخ�س التجربة اأو 

جت�صدها اأمام النظر واحلوا�س فاإنها ت�صبح ذات �صفة اأحادية امل�صلك ت�صري باجتاه حمدد الأنها 

تتوقف على حركتها  ال�صورة  العك�س، وحيوية  املجرد دون  اإىل  احل�صي  باملرور من  ت�صمح 

الداخلية واخلارجية لالأ�صياء، وتكون وحدة متكاملة ت�صتحوذ  لنا احلياة  التي تظهر  الدائرية 

.
)1(

على مكونات عدة يكون لكٍلّ منها دورها املتميز يف خلق ال�صورة واإنتاجها«

ولكن بدوي طبانة يعتقد اأن ال�صورة هي عملية احتواء جلملة من املكونات، فتكون بذلك 

اإطاراً »يحيط بجميع اجلهات التي يدّل عليها ال�صكل، وهو ال�صورة املح�صو�صة التي تتكون 

.
)2(

من االألفاظ والرتاكيب«

تتالمح  ال�صعرية كانت  ال�صورة  لتحديد مفهوم  واملعا�رصين  للنقاد  اأخرى  ويف حماوالت 

الأّن  النف�صي،  املنحى  ذات  الفكرية  التوجهات  جمعتهم  اٍد  لنقَّ اآراًء  ي�صم  اآخر  اجتاه  اأبعاد 

يفتقد  �صكليًا  مكونًا  ال�صعرية  ال�صورة  من  دون غريها جعل  احل�صية  اجلوانب  على  االنكفاء 

طراوة االنفعال وندى العاطفة.

اأن  يرى  الذي  اإ�صماعيل  الدين  عز  الناقد  النف�صي  املنحى  هذا  اتخذوا  الذين  النقاد  ومن 

»ال�صورة غري واقعية دائمًا واإن كانت منتزعة من الواقع؛ الأن ال�صورة الفنية تركيبة وجدانية 

.
)3(

تنتمي يف جوهرها اإىل عامل الوجدان اأكرث من انتمائها اإىل عامل الواقع«

ويرى عز الدين اإ�صماعيل اأن ال�صورة ذات طبيعة معقدة حتيط بها جملة من ال�صعوبات 

التي جتعلها غري وا�صحة متامًا، ومن هنا فاإنه يقبل اقرتاح الناقد االإنكليزي »هويلي« با�صتبدال 

)1( فريد �صعدون، ال�صورة ال�صعرية، �س: 62.

)2( بدوي طبانة، ق�صايا النقد االأدبي، القاهرة معهد البحوث والدرا�صات العربية، 1971، د.ط، �ش: 233.

)3( عز الدين اإ�صماعيل، ال�صعر العربي املعا�رص، �س: 127.
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كلمة ال�صورة )Image( بكلمة )Son( التي يرتجمها بـ )توقيعة(: »ليدل بها على جمموعة من 

، ويوؤكد اأنه يتبع 
)1(

ُق بحيث تتجاوب اأ�صداوؤها يف عملية اال�صتعارة«
َّ

االألفاظ التي ُتْختار وُتَن�ص

هويلي يف ظنه القائم على اعتبار ال�صورة �صيئًا نف�صيًا، فيقول: »اإننا نقول مع هويلي اإن ال�صعور 

لي�س �صيئًا ي�صاف اإىل ال�صورة احل�صية، واإمنا ال�صعور هو ال�صورة اأي اأنها ال�صعور امل�صتقر يف 

اإىل  امل�صاعر  ل منها، وعندما تخرج هذه  اأخرى ويعدرِّ يرتبط يف �رصية مب�صاعر  الذي  الذاكرة 

.
)2(

ال�صوء وتبحث عن ج�صم فاإنها تاأخذ مظهر ال�صورة يف ال�صعر«

التوقيعات  من  جمموعة  وتناغم  ت�صافر  الق�صيدة  فاإن  التوقيعة  يف  مفهومه  على  واعتماداً 

اء ارتباط هذه التوقيعات 
ّ
النف�سية التي تتوّحد ع�سويًا فيما بينها لتخلق لوحة متكاملة من جر

.
)3(

 ل�صيء جديد مب�صاعدة �صيء اآخر«
ّ
اجلزئية، وعلى هذا النحو نرى اأنَّ ال�صورة »ك�صف نف�صي

ويو�صح اإ�صماعيل هذا الرتابط على نحو نف�صي؛ الأن ت�صافر هذه ال�صور يحتاج اإىل اأنزمي 

اأفعالها،  ينظم  الذي  ال�صعور  هو  االأنزمي  وهذا  متنافرة،  غري  متاآلفة  �صل�صلة  �صمن  يوّحدها 

ويحقق للق�صيدة الوحدة النف�صية والوجدانية، وهو قريب مما يدعو اإليه اإح�صان عبا�س حيث 

.
)4(

يقول: »اإن ال�صورة تعبري عن نف�صية ال�صاعر، واإنها ت�صبه ال�صورة التي ترتاءى يف االأحالم«

وهذا القول يك�صف عن اأمرين، اأولهما: اأن ال�صورة مرتبطة باالنفعال النف�صي الداخلي 

اأن هذه  الذي يعرب عنه ال�صاعر بوا�صطة وحدة تركيبية فنية هي ال�صورة ال�صعرية؛ وثانيهما: 

ال�صورة متعلقة بالال�صعور اأو باآلية احللم الطليقة التي ال يتحكم فيها املنطق اأو العقل، وهي 

ت�صمل:  عديدة  تقنيات  �صمن  وتاأتي  النف�س،  ومكنون  العميقة  املعاين  عن  تك�صف  بذلك 

.
)5(

»جميع االأ�صكال املجازية… واالجتاه اإىل درا�صتها يعني االجتاه اإىل روح ال�صعر«

ويف ربط ال�صورة بال�صياق الكلي للق�صيدة يرى كمال اأبو ديب اأن فاعلية ال�صورة ال�صعرية 

تزداد قوة كلما كانت اأجدر على التنا�صق والت�صافر �صمن ال�صياق الكلي الذي مينحها بوحدته 

)1( عز الدين اإ�صماعيل، ال�صعر العربي املعا�رص �س: 140.

)2( عز الدين اإ�صماعيل، ال�صعر العربي املعا�رص، �س: 135.

)3( عز الدين اإ�صماعيل، التف�صري النف�صي لالأدب، �س: 96.

)4( اإح�صان عبا�س، فن ال�صعر �س: 239.

)5( اإح�صان عبا�س، فن ال�صعر �س: 238.
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اأفقًا  لها  تر�صم  التي  املخيلة  قوة  ي�صندها يف ذلك  واإيحاء وجدة غري حمدودة،  ال�صاملة عمقًا 

املتلقي.  عند  تفاعلية  ا�صتجابة  اإىل  يوؤدي  جديد  بخلق  توحي  التي  بالرموز  زاخراً  مده�صًا 

ويركز اأبو ديب على ال�صور البدائية اأو االأ�صلية التي تك�صف عن االأبعاد ال�صخ�صية والثقافية 

واالجتماعية عند ال�صاعر، وهو يحاول درا�صتها على م�صتويني من الفاعلية، االأول نف�صي؛ 

ال�صورة  حيوية  »ترجع  اإذ  والن�صوج؛  باحلركة  ال�صورة  يفعم  وامتزاجهما  داليّل،  واالآخر 

وقدرتها على الك�صف واالإثراء وتفجري ُبعٍد ِتْلَو بعٍد من االإيحاءات يف الذات املتلقية ترتبطان 

امل�صتوى  . واإذا كان 
)1(

لل�صورة« امل�صتويني  يتحققان بني هذين  اللذين  باالت�صاق واالن�صجام 

الداليل يوؤدي الوظيفة املعنوية لل�صورة فاإن امل�صتوى النف�صي يحفظ لها احليوية والقدرة على 

االإيحاء، وحينما ن�صتغني عن هذا اجلانب فاإننا »ن�صحي بال�صورة ذاتها من حيث هي فعُل 

. ومن هنا جند اأن النقاد قد انق�صموا على 
)2(

لها اإىل فعٍل للوهم ال خلَق فيه« خياٍل خالَّق، ونحورِّ

اأنف�صهم يف درا�صتهم لل�صورة ال�صعرية، حيث مل يتفقوا على تعريف حمّدد اأو �رصيح لها، واإمنا 

ارتكز كلٌّ منهم على جانب معني حمّدد، وبنى اآراءه وفق زاوية نظره اخلا�صة، لذلك ال ميكننا 

اأن نقع على نظرية وا�صحة وحمّددة املعامل يف النقد العربي احلديث، بل تظل درا�صاتهم اآراء قد 

تاأثرت كثرياً بالنقد الغربي، رغم حماولة بع�صهم اأن تكون له �صخ�صية متميزة واآراء خا�صة تعرب 

عن مفهومه لل�صورة ال�صعرية.

ال�سورة في المذاهب االأدبية:

ينظر اأ�صحاب كل مذهب اإىل ال�صورة ال�صعرية من منطلق ما تفر�صه عليهم الفل�صفة الكامنة 

لالختالفات  وتبعًا  واأركانه،  مقّوماته  تاأ�صي�س  اإىل  املحفز  الدافع  �صكلت  بعينه  مذهب  وراء 

 
ّ
النظرية يف املنطلقات الفكرية والثقافية التي رافقت هذه املذاهب فقد كان لها التاأثري اجللي

قد  الع�رص احلديث  العرب يف  والنقاد  ال�صعراء  اأن  ال�صعرية، ومبا  ال�صورة  على حتديد مفهوم 

نهلوا من معني الثقافة الغربية، اأو تاأثروا باأفكارها واإيديولوجيتها، ومن ثم تاأثرت اإبداعاتهم 

ونتاجاتهم بها، كان جديراً بنا اأن ننظر يف طبيعة ال�صورة و�صماتها �صمن حدود كل مذهب:

)1( كمال اأبو ديب، جملة مواقف، مقال يف ال�صورة ال�صعرية، 1974، العدد 27، �س: 19.

)2( كمال اأبو ديب، جملة مواقف،�س: 23.
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ال�سورة الكال�سيكية:

وجتعله  االإبداع،  يف  االأوىل  املرتبة  العقل  تعطي  منطقية  فل�صفة  على  الكال�صيكية  تقوم 

يكون  وبذلك  الغمو�س،  االإغراق يف  اأو  ال�صطط  من  فيكبح جماحه  اخليال،  على   
ّ
الو�صي

االإبداع انعكا�صًا للمعامل الواقعية واملو�صوعية ذات ال�صمة احل�صية »والعقل عند الكال�صيكيني 

يرادف الذوق ال�صليم واحلكم ال�صليم، ومن هذه الناحية اتخذوه و�صيلة لتثبيت دعائم التقاليد 

والقواعد املقررة، وهم يعار�صونه بالذوق الفردي، ويف�صلون العقل الأنه ثابت غري متغرّي، 

.
)1(

فاأ�صا�س اجلمال يف االأدب العقلي اأن يكون �صاحلًا لكل زمان ومكان«

اأوربا، وقد�صت اأدب القدماء عند  وقد ظهرت احلركة الكال�صيكية يف ع�رص النه�صة يف 

اليونان والرومان، تلك االآداب املبنية على قيم عقلية �صارمة، ويف احتذاء االأدباء وال�صعراء 

لهذه االآداب القدمية اأخ�صعوا اأنف�صهم لقيود �صارمة وقوانني ثابتة، جتلت فيها االأطر اجلاهزة 

االأفكار  �صاأن  من  عظموا  فقد  وبذلك  املفرطة،  احل�صية  من  امل�صتمدة  التقليدية  والنماذج 

االأر�صطية ومنهجها العقلي الذي يّتخذ من احلوا�س املنفذ االأول لل�صور، ومن هنا يقّل �صاأن 

اخليال، وت�صعف العاطفة، وتفقد االنفعاالت قيمتها العالية، مما يعني �صمور النزعات الفردية 

روح  كانت  العامة  الروح  »الأن  النا�س؛  بني  امل�صرتكة  واالأحا�صي�س  العامة  االأفكار  و�صيطرة 

العقل  عليها  فر�س  بذاتها،  عاجزة  دنيا  قيمة  اخليال  وكان   … النف�س  على  العقل  �صيطرة 

للموقف  العام  الروح  خ�صائ�س  جانب  اإىل  الو�صاية  هذه  اأك�صبت  وقد  وو�صايته،  �صكيمته 

ية 
ّ

اأهمها احل�ص التي  ز بخ�صائ�صه 
ّ
ال�صعر اخليال طابعًا جعله هو االآخر يتمي التقليدي ولنظرية 

الأنها  املفرطة  باحل�صية  الكال�صيكية  يف  ال�صعرية  ال�صورة  متيزت  فقد  ولهذا  ؛ 
)2(

واملحدودّية«

تاأخذ مادتها االأولية من الواقع املحيط، وتبتعد عن التجريد واالأمور الروحية، وتكون جامدة 

مقيدة لبعدها عن الت�صورات اخليالية.

)1( حممد غنيمي هالل، االأدب املقارن �س: 378.

)2( نعيم اليايف، ال�صعر العربي احلديث، �س: 28.
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ال�سورة الرومان�سية:

روا من و�صاية العقل وفل�صفته املنطقية ال�صارمة، فلجوؤوا اإىل 
ّ
حاول الرومان�صيون اأن يتحر

النف�س  دواخل  وتعمقوا يف  الروحي،  والفي�س  وال�صعور  االنفعال  لنب�س  العاطفة وخ�صعوا 

االإن�صانية، وت�صللوا اإىل جوهر احلياة، وعربوا عن خلجات اأنف�صهم، وما متليه عليهم رغباتهم 

والتلقائية،  الفردية  على  واالتكاء  الذات،  اإىل  االرتداد  كان  هنا  ومن  والوجدانية،  العاطفية 

على اأ�صا�س »اأن املعنويات تخلق املاديات وتطورها وفق م�صيئتها، فالعقل اأو الروح اأو النف�س 

.
)1(

تريد فتحّول هذه االإرادة اإىل خلق، وميكن توجيه هذا اخللق وفق االإرادة الذاتية والتلقائية«

الذات  عن  التعبري  اإىل  امل�صرتكة  العامة  واالأحا�صي�س  العقل  و�صايا  من  االأديب  ل  حتوَّ لقد 

مغّلفًة  ومعاناتهم  م�صاعرهم  ت�صوير  اإىل  احلريف  الواقع  من  اهتمامهم  االأدباء  ونقل  الفردية، 

اأركان  اأ�صا�صًا من  اأ�صبحت ال�صورة »ركنًا  بروح الطبيعة واأحا�صي�س احلب واجلمال، لذلك 

التعبري، وو�صيلة لنقل العواطف واالأفكار نقاًل مبا�رصاً، واآثر بع�صهم االإبهام على الو�صوح، 

، فحاولوا 
)2(

واحللم على الواقع، وكان �صغفهم بالت�صوير والتعبري �صّلمًا عربوا منه اإىل الرمز«

ر من قيود الواقع املو�صوعي واملحاكاة املبا�رصة واحلرفية ملعامله املادية، وتوّخوا اقتنا�س 
ّ
التحر

ال�صور من العوامل اخليالية والف�صاءات ال�صعورية املذهلة، فاأ�صبحت ال�صورة تعبرياً عن الذات 

ًا يف اإبداع ال�صورة 
ّ
االإن�صانية مبا حتمله من انفعاالت وم�صاعر وعواطف، وظهر دور اخليال جلي

الرومان�صية، وقد ق�صمه الفيل�صوف )كاْنت( اإىل ق�صمني:

االأول: خيال عام تتجمع فيه ال�صور املرئية التي اأخذت من الواقع املادي، وتكون ذات 

املحيط  مع  مبا�رص  توا�صل  على  تكون  التي  الظاهرة  احلوا�س  خالل  من  مدركة  ح�صية  �صمة 

اخلارجي، وعندما يتعامل اخليال مع هذه ال�صور ويخلق منها �صوراً جديدة ال �صلة للمرئيات 

الواقعية بها يكون قد اأ�صبح خيااًل اإنتاجيًا يعتمد على االإدراك، واالإدراك عند )كاْنت( هو اأعلى 

مراحل املعرفة االإن�صانية، ولذلك يعد اخليال حلقة الو�صل التي تلتقي عندها املعارف احل�صية 

، وقد منح كولردج 
)3(

ذات الدرجة االأقل من املعرفة مع املعارف العاملية املتخ�ص�صة باالإدراك«

)1( حممد زغلول �صاّلم، النقد االأدبي احلديث، �س: 132.

)2( �صا�صني ع�صاف، ال�صورة ال�صعرية، ومناذجها عند اأبي فرا�س، �س: 45..

)3( حممد غنيمي هالل، ينظر، االأدب املقارن، �س: 382.
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اأهمية فائقة للخيال، وو�صع نظرية خا�صة عنه تعّد من اأهم اإجنازات احلركة الرومان�صية، فقد 

ق�صم اخليال اإىل نوع اأويل �رصوري لالإدراك، واآخر ثانوي تعبريي ي�صّور االأفكار التجريدية 

والنزعات النف�صية، فيقول: »اخليال االأويل هو القوة احليوية اأو االأولوية التي جتعل االإدراك 

االإن�صاين ممكنًا، اأما اخليال الثانوي فهو �صدى للخيال االأويل، اإنه يذيب ويال�صي ويحطم لكي 

.
)1(

يخلق من جديد وي�صعى اإىل اإيجاد الوحدة واإىل حتويل الواقع اإىل املثايل«

ويرتبط لديه اخليال باالأحالم التي ت�صكل جزءاً هامًا من حياة االإن�صان الرومان�صي، ولكن 

وان�صجام  معنّي  انتظام  ذات  تكون  اأن  يجب  واإمنا  والفو�صى،  الهذيان  بها  املق�صود  لي�س 

مقبول، حيث »يفرت�س اأنه عندما نحلم فاإننا ال نناق�س �صحة تلك االأحالم اأو عدم �صحتها، 

.
)2(

وكذلك احلال يف اخليال«

االنفعالية،  اللحظة  ووليدة  اخليال،  نتاج  هي  الرومان�صية  يف  ال�صورة  تكون  هنا  ومن 

الواقع وتتلم�س  ثابتة، بل عالقات مبتكرة تتجاوز  تقليدية  اأو مناذج  ولي�صت �صورة جاهزة 

والتمازج  للطبيعة  فرز دور خالق  مع  والذاتية،  بالفردية  ومتتاز  والوجداين،  العاطفي  البعد 

ة 
ّ
معها، اأو التناظر بني �صورها واحلاالت النف�صية التي تعتور داخل ال�صاعر؛ »الأّن الرومان�صي

قد كانت حالة نف�صية وتعبرياً عن تلك احلالة اأكرث من كونها مذهبًا اأدبيًا.. والأّن جوهرها كان 

.
)3(

التحلل من كل االأ�صول والقيود لكي تتحرر العبقرية االإن�صانية وتنطلق على �صجيتها«

وين�صجمون  وعنا�رصها  كائناتها  مع  يتاآلفون  الرومان�صيني  الطبيعة جعل  من  القرب  هذا 

معها، لذلك نفخوا فيها ن�صمة احلياة، واأنطقوها بلغاتهم، واألب�صوها اأثواب الفرح، وخلعوا 

ال�صعرية يف  ال�صورة  اأهم �صفات  واالأن�صنة  الت�صخي�س  فكان  انفعاالتهم وعواطفهم،  عليها 

�صورهم  فتميزت  اأفعالهم،  يف  و�صاركوها  الطبيعة،  اإىل  احلياة  اأعادوا  حيث  الرومان�صية، 

يف  تتجلى  احليوية  هذه  »اإن  واحلركية،  والغرابة  الغمو�س  من  ب�صيٍء  وات�صفت  باالإيحاء، 

ت�صخي�صًا  ال�صورة  تبدو  لذلك  ومنواً،  تظهر حركة  التي  احلية  الطبيعة  ل�صور  ال�صاعر  اختيار 

عليها من روحه  يف�صي  بل  ميتًا  يعر�صها عر�صًا جم�صمًا  باأن  يكتفي  الأنه ال  ال�صاعر؛  لتجربة 

)1( حممد م�صطفى بدوي، كولردج، �س: 87.

)2( حممد زغلول �صالم، النقد االأدبي احلديث، �س: 131.

)3( حممد مندور، االأدب ومذاهبه، �س: 55.
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وكيانه وم�صاعره ما يجعلها حية تفي�س باحلركة واالمتداد والنمّو، من ذلك نرى اأن ال�صورة 

الفكرة وامل�صمون  الذات، وهي متثل  العامل اخلارجي يف عامل  الرومان�صية هي و�صيلة احتواء 

لغته  ا�صتخدام  على   
ّ
الرومان�صي ال�صاعر  يحر�س  لذلك  ال�صعرية،  العملية  يف  معًا  واالنفعال 

.
)1(

ة«
ّ
اخلا�صة يف بناء ال�صورة وي�صهر اخلارج وفق روؤيته الذاتي

فال�صورة الرومان�صية عاطفية ال عقلية، ذات بنيان ع�صوي متتّد يف منّو مطرد بوا�صطة لغة 

�صهلة موحية تعتمد على ظالل الكلمات ودالالتها الفرعية، وعدم اعتمادها على االنفعاالت 

�صطحية  تتجاوز  اجلاهزة، وال  التقليدية  االأطر  القدمية، وحتتذي  االأطر  فتبقى �صمن  الذاتية، 

االأمور لتغو�س يف جوهر املكنونات، بل حتاول نقل الواقع يف �صدق واأمانة وتر�صم امل�صاهد 

و�صيلة  تكون  اأن  عنها  منع  وهذا  املادية،  بالوقائع  مكتفية  االأ�صلية  حدودها  �صمن  الواقعية 

للنفاذ اإىل اأعماق االأ�صياء واكت�صاف اأ�رصارها؛ بل بقيت حم�صورة خلف اأ�رصار احل�صية ال تتعداها 

لذلك اأ�صبحت تنقل الواقع يف حرفية ثابتة، الأن احل�صية: »ح�صب املفهوم التقليدي حتددها 

.
)2(

نظرية املحاكاة التمثيلية اأو املحاكاة النمطية، وكلتاهما حماكاة حرفية«

الواقع،  بينها وبني  الوحيد  الفرق  والزرك�صة، الأنها  التزيني  لل�صورة غري مربر  يبقى  ولن 

املتلقي، وتلقى لديه  لتنال قبول  املادة املو�صوعية وتعمل فيها زخرفة وحت�صينًا  تتناول  حيث 

الر�صا الأنه يجد فيها �صيئًا جديداً ال يجده يف الواقع، ومن هنا كان ا�صتخدام االألفاظ احل�صية 

االآذان، وتكون  ي�صنف  الذي  املو�صيقي  االإيقاع  تدخل حتت حيز  الأنها  بانتقائها  واالهتمام 

قادرة على تقدمي �صورة ب�رصية اأكرث و�صوحًا ومبا�رصة بالن�صبة اإىل املظهر احل�صي املطلوب يف 

هذا املذهب، وكونها تاأتي للزينة وللزخرفة فاإنها ت�صبح قريبة من احل�صو، ورمبا كانت تثقل 

بل يكون  ترابط،  ال�صور اجلزئية يف غري  تتتابع هذه  املتكرر، وقد  بتواردها  اأحيانًا  الق�صيدة 

اأبيات  بع�س  عن  اال�صتغناء  املمكن  من  كان  لذلك  و�رصحها،  الفكرة  تو�صيح  منها  الهدف 

االإحياء يف  مدر�صة  وقد وقعت  العام،  املو�صوع  على  ذلك  يوؤّثر  اأن  دون  التقليدية  الق�صائد 

القدمي، ومل تخرج عن  قلدت  ال�صور والقوالب اجلاهزة عندما  العربي يف �رصك هذه  ال�صعر 

توؤدي  التي  اجلامدة  ال�صمة  ذات  الفجة  الكال�صيكية  ال�صورة  �صمات  نلحظ  ولكننا  اإطاره، 

)1( فريد �صعدون، ال�صورة ال�صعرية، �س: 97.

)2( نعيم اليايف،تطور ال�صورة الفنية يف ال�صعر العربي احلديث، �س: 21.
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وظيفة التزيني والزرك�سة واحل�سو يف ال�سعر العربي الذي نظم يف ع�سور النحطاط واجلمود. 

ولكن تبقى الكال�صيكية يف قواعدها العقلية ذات جوانب ترتجح بني االإيجابية وال�صلبية، وقد 

تاأثر اأدبنا العربي بهذا املذهب، ولكنه مل يبَق اأ�صري قوانينه الأن االأدب العربي الكال�صيكي كان 

.
)1(

»مبثابة البعث لالأدب العربي يف اأزهى ع�صوره«

وما ميكن اأن نلخ�صه عن ال�صورة الكال�صيكية اأنها عقلية جامدة ذات �صنعة ح�صية تفتقد 

الواقع وتنقله  املادية يف  تر�صد احلركة  الذاتي، وهي  العاطفة واالنفعال  املجنح وراء  اخليال 

بحرفية دون اأن تتغلغل يف جوهر االأ�صياء وتالم�س اأعماقها واأ�رصارها.

ال�شورة الرمزية:

ظهر هذا املذهب االأدبي يف اأوربا يف القرن التا�صع ع�رص، وتعني الرمزية »فن التعبري عن 

االأفكار والعواطف، لي�س بو�صفها مبا�رصة، وال ب�رصحها من خالل مقارنات �رصيحة وب�صور 

االأفكار  لهذه  املنا�صب  الواقع  �صورة  عليه  تكون  اأن  ميكن  ما  اإىل  بالتلميح  ولكن  ملمو�صة، 

.
)2(

والعواطف، وذلك باإعادة خلقها يف ذهن القارئ من خالل ا�صتخدام رموز غري م�رصوحة«

ومن هذا التعريف جند اأن مفهوم الرمزية يقوم على مبداأ انعكا�س الوقائع املادية املح�صو�صة 

يف الذاكرة على �صكل �صور ذهنية مرتبطة باحلالة النف�صية وانفعاالتها ال�صعورية، حيث يجد 

االإن�صان نف�صه عاجزاً عن اإدراك حقائق الكون من خالل �صوره املادية، فيحاول النفاذ اإىل ما 

وراء الوجود لريتاد عوامل خفية بق�صد فهم جوهر االأ�صياء، ويتخذ اخليال مطية لذلك، فتكون 

قريبة من الرومان�صية يف اعتماد الذات الفردية، ولكن لي�س ب�صفته االأ�صا�س اأو البنية اجلوهرية 

للعملية االإبداعية، بل من خالل الربط بني هذه الذات واالأ�صياء اخلارجية؛ الأّن العقل وحده 

يقول هربرت  هنا  الوجود، ومن  ت�صّكل كل  قد ال  التي  الكونية  الظواهر  تف�صري  يعجز عن 

�صبن�رص: »اإن كل درا�صة تق�صد اإىل البحث يف حقيقة الكون وا�صتق�صاء علته ال بد اأن تنتهي اإىل 

مرحلة يقف حيالها العقل عاجزاً، ال ي�صتطيع اأن يدرك عندها عن احلق �صيئًا… اأي غرابة يف 

)1( العربي ح�صن دروي�س، النقد االأدبي احلديث �س: 238.

)2( ت�صارلز ت�صادويك، الرمزية �س: 42+41.
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ما ي�صادف العقل الب�رصي من اإبهام ال يقوى على معرفته؟ اإنه اأعد لكي يفهم ظواهر االأ�صياء، 

وال يعدوها اإىل ما خفي من اأ�صتارها.. ولكّنا يف الوقت نف�صه ال ن�صتطيع اأن ننكر هذا ال�صعور 

.
)1(

الذي ت�صطرب به نفو�صنا من اأنَّ وراء هذا الغ�صاء الظاهر حقيقة كامنة«

»التي  اأفالطون  مثالية  اإىل  مبادئها  يف  ت�صتند  كانت  الرمزية  اأن  مندور  حممد  اأكد  وقد 

عاملنا  عن  البعيدة  املثالية  للحقائق  رموز  �صور  غري  فيها  ترى  وال  املح�صو�صة،  االأ�صياء  تنكر 

.
)2(

املح�صو�س«

 ومن هذا املنطلق فاإن الرمزية تبتعد عن الوقائع املادية يف م�صاهدها احلرفية، وتعرب عنها 

عرب �صور رمزية ذات دالالت جتريدية عميقة وخفية توحي بالفكرة وال تو�صحها، وترتك 

للمتلقي متعة البحث عن هذه الدالالت التي �صتو�صله اإىل الغاية املن�صودة بعد اأن يكون قد 

 منها ال�صاعر �صوره اأو رموزه املوحية التي 
ّ
ا�صتنفد طاقات الال�صعور اأو الالوعي التي ي�صتجر

قد تعود اإىل اجلذور االأ�صطورية البدائية التي ما تزال حتافظ على كمونها االإبداعي واالإيحائي، 

فتكون االإحاطة بنواحي الرمز وا�صتيعابه �صيئًا ع�صرياً اأو �صعبًا ملا ميتاز به من الغرابة والغمو�س، 

جديدة  هيئات  وتلب�صها  الطبيعية  وال�صور  التاريخية  وال�صخ�صيات  االأحداث  ت�صتقدم  اإذ 

د 
ّ
معا�رصة ميكن قراءتها باأكرث من وجه تاأويلي، فتبداأ من املح�صو�س، وتنتهي عند حدود املجر

والوجدان، وهذه الغاية ال تتحقق اإال بوا�صطة الرمز، »فال ترقى اللغة اإىل التعبري عنها اإال عن 

.
)3(

طريق الإيحاء بالرمز املنوط باحلد�ش«

وال ت�صتطيع اللغة املعجمية التوا�صلية اأن تفي بالغر�س وحتّقق ما ي�صبو اإليه ال�صاعر الرمزي؛ 

اإال مما تثريه هذه  األفاظها  لغة موحية عالية، هي لغة خا�صة »ال قيمة لها يف  اإىل  يلجاأ  لذلك 

االألفاظ من ال�صور الذهنية التي تلقيناها من اخلارج، وعلى هذا االأ�صا�س ال ت�صبح اللغة و�صيلة 

.
)4(

لنقل املعاين املحدودة اأو ال�صور املر�صومة االأبعاد، اإمنا ت�صبح و�صيلة لالإيحاء«

اإطار  �صمن  مرتابطة  يجعلها  فاإنه  الفنية  القيمة  ل�صوره  الرمزي  ال�صاعر  يحقق  ولكي 

)1( يا�صني االأيوبي، الرمزية، �س: 33.

)2( حممد مندور، االأدب ومذاهبه، �س: 108.

)3( حممد غنيمي هالل، النقد االأدبي احلديث، �س: 418.

)4( العربي ح�صن دروي�س، النقد االأدبي احلديث، �س: 268.
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اأهمها االإيقاع املو�صيقي الذي يحمل على  العنا�رص امل�صاندة، من  جمايل، تدعمه جملة من 

نرباته وم�صاٍت من االنفعال والرتدد ال�صعوري الذي يتوّجه اإىل النف�س عرب اهتزازات �صوتية 

متناغمة، يقول فرلني: »عليك باملو�صيقى قبل كّل �صيء، ثم باملو�صيقى اأي�صًا ودائمًا، وليكن 

.
)1(

 اأنه ينطلق من الروح عابراً نحو �صماوات اأخرى«
ّ

�صعرك جمنَّحًا حتى ليح�س

واإىل جانب املو�صيقى اعتمدت الرمزية على تقنية ترا�صل احلوا�س، حيث تتبادل احلوا�س 

وظائفها فت�صع الدالالت يف خمتلف االجتاهات، اإذ تر�صم الكلمات اأنغامًا تفوح عطراً، والعطر 

يلم�س حنانًا ودفئًا، وحينئٍذ تتك�صف االإ�صارات، وُتخَت�رصَ املفردات، وتتفجر املعاين، وت�صبح 

، فتكون ال�صورة الرمزية �صحنة كامنة من االإيحاء، وحركة 
)2(

»الروؤية ال�صعرية مرايا ال حت�صى«

داخلية ت�صّج باملعاين، وتوحي باألوان من العواطف وامل�صاعر.

ال�سورة ال�سريالية:

حتاول ال�رصيالية اأن تتجاوز الواقع وتبحث يف ما وراء الظاهر، ولكنها ال تكتفي بذلك، 

بل تلجاأ اإىل اآلية احللم يف مراتبه العالية التي قد ت�صل اإىل حدود الهذيان حني تطلق ال�صعور 

النف�س  املكبوتة يف  والغرائز  الالوعي  بواطن  اإىل  االأمور  وترجع  واالتزان،  املراقبة  قيود  من 

تتجاوز حدود  االإن�صان ميتلك قدرات خارقة  باأّن  يعتقدون  واأن�صار هذه احلركة  االإن�صانية، 

طاقته املعهودة، يقول اأندريه بريتون: »ما كانت احلياة االإن�صانية لتوحي للبع�س بهذه اخليبة 

، ولكن هذه 
)3(

يف االأمل لو مل ن�صعر با�صتمرار اأننا قادرون بالقوة اأن نقوم باأفعال تفوق قوانا«

الغرائز والرغبات املكبوتة من عقالها،  اإال بو�صاطة احللم الذي يطلق  قة  القوة لن تكون حمقَّ

قبلها،  التي كانت مهملة  اأ�صكال اجلمعيات  لبع�س  العليا  تعتمد على »االإميان باحلقيقة  فهي 

.
)4(

وعلى قوة احللم العظيمة واحلركة النزيهة للفكرة«

وال�صور ال�رصيالية تن�صاب وفق مبداأ االأحالم، حيث ال تقيدها اأية قوانني، بل تتوارد عفو 

)1( حممد غنيمي هالل، االأدب املقارن، �س: 399

)2( ن�صيب ن�صاوي، مدخل اإىل درا�صة املدار�س االأدبية يف ال�صعر العربي املعا�رص، �س: 457.

)3( مي�صيل كاروج، اأندريه بريتون واملعطيات االأ�صا�صية للحركة ال�رصيالية �س: 120.

)4( ايف دوبلي�س، ال�رصيالية ترجمة بهيج �صعبان �س: 4-3.
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اخلاطر دون ترابط اأو ت�صل�صل منطقي، وتكون الق�صيدة بكاملها على هذا النحو، فال يكرتثون 

بالوزن اأو القافية، غري اأن ال�صورة تكون اأ�صا�صًا عندهم يف بناء الق�صيدة؛ الأنها »تقريب تلقائي 

عن  فطريًا  ليبني  عميق  �صعوري  ال  اإح�صا�س  عن  يك�صف  بحيث  متباعدين،  ل�صيئني  مفاجئ 

.
)1(

�صاآلة القيم املاألوفة، اأو ي�صّف عن جتارب ت�صلح اأ�صا�صًا لقيم جديدة«

وهي ال ت�صتطيع اأن تبدع مثل هذه ال�صور دون االعتماد على خيال جمّنح وارتياد ف�صاءات 

مبتكره، وبذلك تكون قد »جتاوزت دور االإدراك العقلي حلقيقة االأ�صياء الظاهرة واملنطقية، 

وتخطت دور ال�صعور الطبيعي بحقيقة هذه االأ�صياء لرتتكز على عامل املخيلة، وحدها املخيلة 

احلرة الدينامية املخيلة البي�صاء- اإذا �صح التعبري- قد اأ�صحت وحدها دون �صواها قوام االإبداع 

.
)2(

الفني«

فال�صورة ال�رصيالية ذات منحى نف�صي من اإبداع خيال ملهم مبتكر ياأتي بها من عوامل خفية 

ب بني اأطراف متباعدة اأو متناق�صة 
ّ
ت�صتنطق منطقة الال�صعور، وترتجم اأعماق النف�س، وتقر

 لالأفكار، واعتماد تقنية ترا�صل احلوا�س يف ق�صية �صاخرة وال معقولة 
ّ
باأ�صلوب التداعي احلر

تقوم على »املزاوجة بني حقيقتني يتعذر يف الظاهر تزاوجهما، وعلى �صعيد ال يالئمهما يف 

، فتكون ال�صورة ال�رصيالية بعثًا ملعامل غائرة عميقة بعيدة عن املدركات احل�صية، اإمنا 
)3(

الظاهر«

يحاول ال�صاعر فيها »اأن يلتقط بح�صا�صيته املرهفة امل�صابهات العميقة لهذه ال�صور، والينبوع 

الذي يتوق ال�صاعر اإىل العودة اإليه، وميكن تعريف ال�صورة اأنها وحدة الروح التي عرث عليها 

.
)4(

يف وفرة املادة«

)1( حممد غنيمي هالل، درا�صات ومناذج يف مذاهب ال�صعر ونقده �س: 111.

)2( مي�صال عا�صي، الفن واالأدب �س: 192.

)3( مي�صيل كاروج، اأندريه بروتون واملعطيات ال�رصيالية، �س: 126.

)4( اإيف دوبلي�س، ال�رصيالية، �س: 74.
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ة 
ّ
ق�صي عليها،  واالإ�رصار  بتاأكيدها  احلديثة  النقدّية  الّدرا�صات  اهتّمت  الّتي  م 

َ
الِقي  

رِّ
اأهم ِمن 

- ويف 
ّ
نقدّية اأخذت مدًى بعيداً من التاأثري يف م�صرية احلركة النقديّة، ويف م�صرية النَّقد العاملي

النتيجة – يف النقد العرّبي الذي ُيعّد من اأكرث امل�صاحات النقدّية تاأثراً بالتحّوالت النقديّة يف 

احلداثية هي عالقة  ة 
ّ
الق�صي هذه  متاأخراً؛  االأحيان  اأكرث  ياأتي يف  التاأثر  هذا  يكن  واإن  العامل، 

ه، وعالقة الّن�ّس بالبيئة املكانية والّزمانية واالجتماعية، وبيئة اإنتاجه ب�صكل عاّم  املوؤلّف بن�صّ

هذه   
ّ
اأهم ومن  كبرياً،  اهتمامًا  واأولتها  ة، 

ّ
الق�صي هذه  على  احلداثية  الّدرا�صات  رّكزت  وقد 

عن  بعيداً  واإق�صائه  املوؤلف  موت  اإىل  ت�صّوراتها  بع�س  يف  لت  تو�صّ التي  البنيويّة  الّدرا�صات 

د انق�صاء دوره يف الكتابة ويف اإجناز الّن�ّس االأدّبي ُي�صبح مبناأًى عن 
ّ
الّن�ّس االأدّبي؛ الأّنه مبجر

ه االأدبي- �صعراً كان اأم نرثاً للمتلّقي، املتلّقي  هذا املنتج وعليه اأن ينح�رص جانبًا ويرتك اإحياء ن�صّ

القارئ واملتلّقي الناقد على اختالف وعي كلٍّ منهما وثقافته ومرجعيته الفكرّية، وقد َوَجدت 

ة،  ة عاّمًة، ووجدت اأي�صًا مناَه�صَ
ّ
هذه الّدعوة اأ�صداًء كبريًة يف النقد العربي ويف الثقافة العربي

.
ّ
 فقط يف االأدب والنقد العربيني، واإمّنا يف الفكر العاملي

َ
لي�س

ويكفي اأن ن�صري اإىل كتاب روجيه غارودي »البنيوية، فل�صفة موت االإن�صان« اأو ما كتب 

، ونقد قيمها ومبادئها وطروحاتها، ونحن هنا ال ن�صري 
)1(

 حول نقد احلداثة
ّ
يف الّنقد الغربي

الكتابة،  ة 
ّ
اأثناء عملي اإنتاجه، ويف  قبل  ة  للّن�ّس خا�صّ فاملوؤلّف �رصورة  االجّتاهني،  اأيٍّ من  يف 

ه يبقى متعلقًا بحبل ال�رّصة االإبداعي  وهو �رصوري بالّدرجة ذاتها ملا بعد اإجناز الّن�ّس، الأن ن�صّ

للموؤلرِّف، وال ميكن قتل املوؤلف اّلذي اأجنب الّن�ّس وترك كثرياً من جيناته يف ثناياها وفق تعبري 

الّن�ّس والرتكيز على منتجه واالن�صباب على  اإغفال  تعني  ال�رصورة ال  النقد احلداثي، وهذه 

درا�صته وجعله يف خدمة موؤلفه واإمنا نرى اأنَّ الّن�ّس هو ال�رصورة االأوىل التي يجب اأن يتوّجه 

الّن�س وعوامله؛ فالّن�س  الّناقد على فهم  ياأتي املوؤلّف وبيئته وتكوينه لي�صاعد  الّناقد، ثم  اإليها 

ودرا�صته  االأدب،  اجتماع  علم  اإىل  ينتمي  واملوؤّلف  االأدب،  اإىل  يتوّجه  والّنقد  االأدب،  هو 

ة، وهو كذلك ينتمي اإىل علم 
ّ
�رصوريّة عندما يتوّجه الناقد اإىل االأدب من وجهة نظر اجتماعي

ة، 
ّ
نف�س االأدب، وت�صبح درا�صته �رصوريّة عندما يتوّجه الّناقد اإىل االأدب من وجهة نظر نف�صي

)1( اآالن تورين، نقد احلداثة / حامد اأبو اأحمد، نقد احلداثة.
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 والتكوين الفكري 
ّ
لذلك ال بّد من اخللو�س اإىل نتيجة مهّمة هي اأن درا�صة التكوين النف�صي

والثقايف؛ كّل هذه التكوينات �رصورّية لفهم عوامل الّن�ّس ال�صعرّي الذي تتناوله املقاربة النقدية 

ه. وائي( بن�صّ
ّ
وفق هذا الت�صّور لعالقة االأديب )الكاتب، ال�صاعر، القا�سّ، الر

االأدبي،  العمل  لتف�صري  اأ�صا�صيًا  لي�صت عن�رصاً  الكاتب  �صرية  »اأن  التكوينية  البنيوية  وترى 

كان  وكلما  العمل،  ذلك  فهم  جوهريًا يف  عن�رصاً  لي�صت  ونواياه  فكره  معرفة  فاإّن  وكذلك 

بوا�صطة حتليل فكر خمتلف  لذاته، واأن ي�رصح مبا�رصة  ُيفهم  يعي�س واأن  اأن  اأمكنه  العمل هامًا 

الطبقات االجتماعية، وهل يعني ذلك نكران وظيفة الفرد يف االإبداع االأدبي اأو الفل�صفي؟! 

بالتاأكيد ال … ال اأحد يزعم نكران كون االإنتاجات االأدبية والفل�صفية هي من عمل �صاحبها، 

.
)1(

هناك التحام داخلي ملنظومة مفهومية«

»ولعل اعتبار البيئة- مع احلذر- يف حاجة اإىل اأن يت�صع اإىل معرفة جذور االأديب التاريخية، 

ذلك اأنه مهما يكنُّ االأفراد من العظمة واجلمال فاإّن درا�صتنا ال ميكّن اأن تقت�رص عليهم، وقد 

 اإىل التما�س 
ّ
اأي�صًا ب�صبط العالقة بني العمل االأدبي و�صاحبه، وهذا ما يجر ن�صتعني بالتمهيد 

عنا�رص حياة املوؤلف، فاإذا كان النقد تو�صيحًا و�رصحًا فاإنه من الي�رص اأْن نرى اأن ال�رصح هو �صبط 

العالقات التي تربط اأثراً اأدبيًا بتاريخ االآداب العام، اإاّل اأنَّ الركون اإىل تراجم االأدباء قد يخرج 

 ،
)2(

بنا عن الق�صد اإن نحن اأطلقنا العنان الأنف�صنا يف �صبط كل �صغرية وكبرية تت�صل بالكاتب«

وهذا ما حاولنا حتا�صيه يف هذا الف�صل الذي ير�صد حياة خليل حاوي. وقد وجدنا اأّنه من 

ال�رصورة االإحاطة بالتكوين الثقايف والنف�صي والبيئي لل�صاعر -مو�صوع درا�صتنا – لت�صهيل 

الولوج يف عوامله، والو�صول الّدقيق اإىل فحوى تكوين ال�صورة الفنية التي تتاأّثر تاأثراً مطلقًا 

بالتكوين الثقايف االإبداعي لل�صورة، وباالإدراك النف�صي، ونوعه ملعنى العامل واالإن�صان.

ومن املهم، اأن ن�صري اإىل اأّن ن�ّس حاوي هو الذي ي�صتدعي منا البحث يف مكّونات منتجه 

نظراً اإىل اأّنه عامل �صيكولوجي مزدحم الروؤى وامل�صاعر، وعامل ذهني فكري متالطم االأمواج، 

وعامل تخييلي غني مبدع يخرج عن الّنظام ال�صائد لدى ال�صعراء العرب املعا�رصين، وفهم هذه 

العوامل واملكّونات الن�صية ال ميكن اأن يكون اإاّل باالإحاطة باملكّونات الثقافية لل�صاعر.

)1( لو�صيان غولدمان، البنيوية التكوينية والنقد االأدبي، �س:19-18

)2( منجي ال�صملي، الفكر واالأدب يف �صوء التنظري والتطبيق، �س:11
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خليل حاوي: المولد، والنَّ�شاأة 

 من �صليمة عطايا التي »اآثر 
)1(

َبعد معاناٍة كبريٍة وجهٍد يف احلياة والعمل تزّوج �صليم حاوي

لته على االآخرين حني ا�صت�صريت، والأنَّه قريب لهم،  عمومتها اأن يزوجوها ل�صليم؛ الأنها ف�صَّ

. وكانت بعد ذلك اأعماله تكرث عليه، 
)2(

والأّنه متمّول، ووالده ميلك عقارات كثرية يف البلدة«

وترتاكم، فيغادر اأ�رصته، ويرتك زوجه احلامل، حّتى اأزف �صتاء عام 1919، وامتنع عليه العمل، 

د بلدته وعائلته قبيل امليالد، فجاء اإليها وزارها، فاألفى والده قد مات، واالأموال  ر اأن يتفقَّ
ّ
فقر

قد �رُصَقْت، والعقارات قد بيعت كلُّها اأو جلُّها، وما بقي منها ال �صاأَن له، فرجع اإىل )الُهَويَِّة( 

نة اأي يف )31( من كانون االأّول 
َّ

َ بوالدة �صبي له ليلة عيد راأ�س ال�ص نة، وُب�رصرِّ
ّ

بعد عيد راأ�س ال�ص

. ويوؤكد جميل جرب تاريخ الوالدة ومكانها فيقول: »ُولد 
)3(

عام 1919، وهو االبن االأكرب خليل

خليل �صليم حاوي �صنة 1919 يف قرية الهويّة )جبل الدروز – �صورية(، حيث كان اأبوه يلتزم 

ُوَر�َس البناء، ون�صاأ يف عائلة مي�صورة حّط عليها الّدهر فاأذاقها مراَرة احلرمان. لقد اأتت احلرب 

.
)4(

َخر« ة االأوىل على الّذهب املُدَّ
ّ
الكوني

يبدو  كما  الّذي  حاوي  ولد  املاأزوم   
ّ
العربي والظرف  اخّلا�ّس،   

ّ
العاملي الّظرف  هذا  يف 

 
ّ
وحي

ّ
 منذ طفولته، لت�صّكل بعد ذلك عامله الر

ّ
 والعربي

ّ
�صيحمل يف نف�صه جرثومة الرتّدي العاملي

اأّن والدته كانت تق�سُّ عليه يف طفولته اأخبار املاآ�صي التي كانت حتدث  ، وال�صيما 
ّ
والّنف�صي

للعائلة دون معرفة منها اأّن هذا �صيكون له تاأثري كبري يف تكوين نف�صه، فقد كان خليل عرب طفولته 

ي�صغي لوالدته فتخربه عن جبل الّدروز، وعن احلرب العاملية االأوىل، وكان يبدو اأّنه عاي�صها 

واإن مل يع�س فيها: »اأجواء جبل الدروز حقول القمح وعدوله.. وجبال البطيخ االأحمر .. 

اللنب والزبدة واجلبنة.. الربغل واملنا�صف والذبائح الكثرية متّد لل�صيوف يف منزل �صلطان با�صا 

ة والعطف 
ّ
االأطر�س، اخلري العميم والتكافل، ولي�س يف القرية من هو جائع، الّنخوة والفرو�صي

واالأنفا�س  يات  واحُلمَّ والعاهة  بالّداء  م�صّمخًا  كان  كّله  ذلك  اأنَّ  اإاّل  والغريب،  القريب  على 

املحت�رصة واملتح�رصجة، .. ع�رصات املئات من فالن وفالنة اأ�صيبوا باحلّمى واملالريا. وكانت 

)1( �صليم حاوي والد خليل حاوي.

)2( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي يف م�صرية حياته و�صعره �س:53

)3( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي يف م�صرية حياته و�صعره �س:53

)4( جميل جرب، خليل حاوي �س:21.
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والرباري  احلقول  يف  وي�صريون  مذهولني،  لياًل  فينه�صون  لهم، 
ّ
وُتخب عليهم  ت�صتويل  ى  احلمَّ

.
)1(

اع«
ّ
فتفرت�صهم الوحو�س وال�صب

اها حاوي يف طفولته عن واقع اأ�رصته تكفي اأن ُتر�صي يف  ة الّتي تلقَّ
ّ
ورة الكابو�صي هذه ال�صُّ

اأ�رصته  الّذي عا�صته  ة للعامل وللواقع 
ّ
األوانًا من القلق والكاآبة، ومتنحه �صورة ظالمي قاع نف�صه 

ة: »عّمنا 
ّ
– كما اأخربته والدته باأمرا�ٍس خطريٍة خميفٍة فجائعي اأ�رصته ماتوا  اأفراد  واأمته، فاأكرث 

 والدنا كّلهم ذهبوا اإىل اجلبل وما عاد منهم 
ّ
اأبناء عم فالٌن مات بالتيفو�س واأبناوؤه الثالثة .. 

واحد اإىل البلدة، عائالت بكاملها انقطعت، و�صاعت اأخبارها، كلُّ َمْن ُيعرَث عليه اإثر احلرب 

، وهنا تبداأ اأّول بوادر فّك )�صيفرة 
)2(

ًا يكون كاأّنه ُبِعث من بني االأموات مثل )األيعازر(«
ّ
حي

 لدى حاوي »فالطفولة املبكرة– املوقف الطفويل- 
ّ
ة يف التكوين النف�صي

ّ
موز( ال�صيكلوجي

ّ
الر

، ومن املعروف اأن قيامة األيعازر رمز �صعرّي اأكرب 
)3(

تعترب فرتة حا�صمة يف النمو العقلي للفرد«

ورة ال�صعرية اأي�صًا حلاوي. يف الّن�ّس ال�صعري ويف ال�صّ

ورة التي ُر�صمت يف ذهن حاوي عن ما�صي اأ�رصته وبيئته اأّن »هناك   ومن مكّمالت ال�صّ

 يفد اإىل البلدة، وتقام له االأفراح، فيما جثث اأقاربه واإخوته 
ّ
ب ميتًا؛ فاإذا هو حي

َ
من كان ُيح�ص

ًا، فاإذا هم يتيقنون اأّنه مات 
ّ
ُب حي

َ
�صاعت يف الفلوات وما ُعرث لها على اأثر، فالن كان ُيح�ص

ة، 
ّ
 كّل ذلك كان له اأثر كبري يف حياته النف�صي

)4(
وما ُدفن، ما جتراأ اأحد اأن يدنو منه الأّنه موبوء«

ع منها وهي تكمن فيه وتتعّقد وتتولّد مبا ال نفقه 
ّ
»كان خليل ي�صغي اإىل هذه االأخبار ويت�صب

ع بال�صويداء، واأّنه مقبل 
ّ
�رِصَُّه وال �صمريه، اإال اأنه كان موؤكداً اأنَّ ذلك الفتى كانت نف�صه تتطب

على عامل ميوت فيه ال�صباب يف �رصخ �صبابهم.. واأنَّ احلياة تغول اأبناءها وجتيعهم كالذئبة، ال 

. وتزداد �صورة الفجيعة 
)5(

ل اإىل ذاك الفتى ..«
رِّ
ميكن اأن يكون االإن�صان هكذا بخ�صًا رمّبا خي

الفتى خليل حاوي وتر�صو يف روحه وذهنه، واالأهم من ذلك كلَّه تر�صو يف  اإىل  تنقل  التي 

خميلته. »واإذا كّفت الوالدة عن اأخبار جبل الدروز وما عرفته يف حوران كانت متيل اإىل البلدة، 

)1( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي �س: 54.

)2( اإيليا حاوي مع خليل حاوي، �س: 55.

)3( علي عبد الرزاق حلبي، املجتمع والثقافة �س:253.

)4( اإيليا حاوي. مع خليل حاوي، �س:253

)5( اإيليا حاوي. مع خليل حاوي �س:57.
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اأي ال�صوير.. رجال عتاة انتفخوا، ماتوا جوعًا، فالنة راأت طفلها ميوت جوعًا، كيف تتدّبر 

اأر�صها  بيديها يف طرف  باملاء، ودفنته  ال�صتاء، فمات خنقًا  املزراب يف  اأمره؟ و�صعته حتت 

.
)1(

حول املنزل«

كربى  اأ�صداء  لها  كانت  كتابه  يف  حاوي  اإيليا  يذكرها  اأخرى  وع�رَصات  ور  ال�صّ هذه 

ووا�صحة يف خيال خليل حاوي، وهذا �صينعك�س بو�صوح على ت�صويره وخميلته التي �صتعيد 

ٍة جديدٍة. ويبدو اأنَّ مثل هذه امل�صاهد االإن�صانية املوؤملة، بل 
ّ
اإنتاج هذه امل�صاهد باأ�صكال اإبداعي

املفجعة، هي اّلتي خلقت يف ذهنه ويف نف�صه ويف روحه ال�صوؤال الكوين الكبري حول جدواه، 

اإىل  ًا، 
ّ
واإن�صاني ًا 

ّ
فل�صفي منها  عانى  اّلتي  الكربى  االغرتاب  حالة  وخلقت  الوجود،  وجدوى 

ة اّلتي تلقاها اإىل جانب 
ّ
ة واالأدبي

ّ
ة واالجتماعي

ّ
ا�صة وثقافته الفل�صفي

ّ
جانب طبيعته اخلا�صة احل�ص

ة الالهوتية.
ّ
ثقافته الديني

ومن ال�صور التي كان لها انعكا�س يف ن�ّس حاوي، وظهرت قدراً م�صيطراً ال ميكن الفكاك 

منه �صورة اجلراد الذي »كانت له اأخبار اأخرى ت�صاعف من ذلك ال�صعور املُلحد بالتخّلي 

ئاب، بال تقية  عند خليل، واأن االإن�صان مقدور عليه قدره، واأن امل�صائب تتكالب عليه كالذرِّ

اأزهاره يف  ت  تف�صَّ ني�صان عام 1915، والربيع قد  وال مرّبر، كان ذلك يف اخلام�س ع�رص من 

احلقول وت�صّلت، وتدّلت من احلفايف ومن كل مكان، ني�صان يف ال�صوير يقيم مهرجانًا للزهر 

غام�صة  ريٌح  هبت  ثم  وزحافًا،  اراً 
ّ
طي اجلراد   

ّ
وعم نتيجة،  اأحد  ينل  مل  والعطور..  واالألوان 

و�رصيّة لياًل، فا�صتيقظ النا�س �صباحًا وما وجدوا جرادة واحدة، حملتها الريح اإىل البحر، ولقد 

 .
)2(

اأو�صك البحر اأن يننت منها«

اأمُُّه واأبوه:

، »ولقد اأبرزت 
)3(

من امل�صّلمات االجتماعية والنف�صية اأن »�صخ�صية الفرد نتاج ملجتمعه«

الطفل،  تن�صئة  عملية  يف  االأ�رصة  جماعة  تلعبه  الذي  اجلانب  ذلك  اأواًل  احلديثة  الدرا�صات 

)1( اإيليا حاوي. مع خليل حاوي �س:57.

)2( اإيليا حاوي، خليل حاوي، �س:59-58.

)3( علي عبد الرزاق حلبي، املجتمع والثقافة وال�صخ�صية، �س: 249.
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وال يحتاج هذا الدور اإىل تف�صرٍي خا�س .. واالأ�رصة هي التي تتيح للفرد اأول فر�صة للتفاعل 

.
)1(

االجتماعي، وهكذا فاإنها تخلق لديه احلاجة وامليل للتكيف مع غريه«

ومما ال �صّك فيه اأّن »االأبوين يقّدمان النموذج االأول يف عملية التن�صئة االجتماعية ويبداأ 

ي�صيطر االأب على منوذج  اأن  اأمه ثم يحدث فيما بعد  يتوّحد هو نف�صه مع  باأن  الطفل عادًة 

.
)2(

التن�صئة االجتماعية

الفجائع،  تق�س حكايات  فكونها  النف�صي؛  التكوين  يف  كبرياً  اأثراً  لالأم  اأّن  تقّدم جند  مما 

القرب  مدى  على  يَدّل  االأقرباء  وموت  االأ�رصة  لها  �س 
ّ
تتعر كانت  التي  املاآ�صي  وحكايات 

 كبري، وال�صيما اأنها كانت ال تعي 
ٍّ
النف�صي بني االأم والفتى الذي يالزمها، وهو ذو اأثٍر نف�صي

ما لهذه الق�ص�س من تاأثري �صلبي يف نف�س الفتى، »وكانت تلك املراأة امراأًة ذات ذكاٍء خارٍق 

وتدبرٍي وكفاٍح يف �صبيل االأقربني واالأبعدين، تعمل يف اجلمعية اخلرييّة للبلدة عماًل ال اأكفاء 

له، وت�صعى امل�صاعي املرهقة، وتتكّلم، االآن، ويف كّل قول تقوله مثٌل متخّمر من قلب الّزمن، 

�صامدة وموؤمنة، ولكنها حني تذكر خلياًل وهو ابن عمرها، وقد اأقامت معه وما فارقته طوال 

عمره، نحو �صتني �صنة واأكرث، اإّنها حني تذكره تنهمر من عينيها دموع الدماء واالآالم. كانت 

ت�صهر  املدر�صة، وكانت  اإىل  العودة  اأ�صعفته يف  التي  اأمه ورفيقته ومر�صدته وم�صجعته، وهي 

وهي  موجوداً  كان  الذي  هو  اإنه  عليها،..  و�صكناته  حركاته  وحت�صي  بعافيته،  وتعنى  عليه 

.
)3(

�صعيدة باأن توجد له ومن اأجله«

يف  الظاهرة  هذه  حاوي،  خليل  عند  ة 
ّ
نف�صي عقدة  عن  فنتحدث  مغالني  نكون  لن  وهنا 

�صوء علم النف�س كاحلديث عن عقدة االأم اأو عقدة اأوديب مثاًل، ويبدو ظاهراً اأنَّ عالقة االأم 

بلد  والّذي عا�صه  البيئة  الذي عا�صته  الّتاريخي  بالّظرف  اإن�صانية مرتبطة  اأبعاد  بال�ّصاعر ذات 

 الذي كان مو�صوعًا فيه، بل الذي و�صعته طبيعته 
ّ
ال�ّصاعر ووطنه، وكذلك بالّظرف النف�صي

ة »�رص�صت«- بح�صب تعبريه هو– يف 
ّ
اأّن هذه العالقة االأمومي النف�صية فيه، ومما ال �صك فيه 

ة متنا�صبة مع 
ّ
نف�صه، واأنتجت منطًا من التعبري ال�صعرّي اخلا�ّس، وطبعت الت�صوير ب�صحنة نف�صي

)1( علي عبد الرزاق حلبي، املجتمع والثقافة وال�صخ�صية، �س: 245.

)2( علي عبد الرزاق حلبي، املجتمع والثقافة وال�صخ�صية �س: 245.

)3( اإيليا حاوي، خليل حاوي �س: 66-65..
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اإيقاع هذه العالقة ومتناغمة مع امل�صاعر املتبادلة بني طرفيها، لتقّدم معاداًل �صعوريًا منا�صبًا، 

وعميقًا.

 واخللقي الّذي ورثه عن والده فهو اإرٌث ذو ُبعد عميق يتعّلق باالأمانة 
ّ
وحي

ّ
اأما االإرث الر

اأنه بحياته ما  اأعرف  الّنيات وكنت  ب ال�رصيرة، واأبي�س 
ّ
والّنزاهة واال�صتقامة، »فقد كان طي

اأثمرت  وقد  البلدة،  اأوقاف  على  موؤمتنًا  تقيًا  وكان  عواطفه،  وزّور  خدع  وال  ة، 
ّ
مر كذب 

ودّرت بني يديه، وكان رئي�س الدير الذي يتعامل معه يقول: لو كان النا�س كلهم لهم اأمانة 

ة، و�صارت االأمور كما يف ال�صماء كذلك على االأر�س.. خليل 
ّ
الة الربي والدك لتحققت ال�صّ

اتخذ من والده هذه النظافة االأخالقية احلاّدة والع�صبية.. والدنا كان يقول اأبداً ويردد: »اأنا ال 

ة هي الكلمات املنافية للحقائق اأو للح�صمة اأو للعرف 
ّ
اأطيق الزاحلة«، و)الزاحلة( يف العامي

.
)1(

املعروف، اإنها تكون من املنكر«

بعيداً عن االرتهان واالن�صياق وراء ت�رصيحات الكاتب وت�صديقها؛ الأنه ينتمي اإىل املجال 

الذي يكتب عنه، لذلك فقد يكون من�صاقًا عاطفيًا وراء انتمائه االأبوي فاإننا �صرنكز اهتمامنا يف 

، وتدلنا على بع�س مكّونات 
ّ
 مهم

ّ
 وخلقي

ّ
ت، وهي ذات بعد نف�صي

ّ
بع�س العبارات التي مر

اإدارة الوقف، وله عالقة بالدير، وهذا يعني  الّنمط اخللقي لل�صاعر، فالوالد كان قائمًا على 

اأنَّ هناك عالقة �صديدة باالأفق الديني الالهوتي، والأن خلياًل هو االبن االأول واالأكرب ف�صينال 

من هذه الرتبية الدينية القدر االأكرب، و�صيكون لها اأثرها الكبري يف تكوين �صخ�صيته و�صلوكه، 

 الديني 
ّ

 ق�صيدة دون اأن يكون احل�س
ّ
وهذا ظاهر يف �صلوكه ال�صعرّي واحليوّي، وال تكاد متر

الالهوتي حا�رصاً فيها ب�صكل من االأ�صكال.

اخللقي  واالهتمام  ال�صارمة  الدينية  بالرتبية  اخللقي  التكوين  هذا  امتزاج  اإىل  نظرنا  ولو 

ة، ومن الثابت اأن لدى حاوي 
ّ
لنا اإىل مدى تاأثري هذه االأمور يف طبيعته ال�صخ�صي االأعلى لتو�صّ

ة جداً، امتزجت بها هذه االأقانيم الرتبوية، وخلقت منها تكوينًا تربويًا  ة خا�صّ
ّ
طبيعة �صخ�صي

وخلقيًا �صارخًا يبحث عن اخلال�س، وعن تخلي�س العامل من �رصوره واآثامه وخطيئاته، وهو ما 

�صان والرغبة العليا 
َ
انعك�س انعكا�صًا حقيقيًا على خلق ال�صور الباحثة التي تّت�صم بالتالطم واجَلي

املخيلة،  الفكر، واالندياح يف عوامل  اللغة، والتحرر من عقال  اإ�صار  بالتمزق واالنعتاق من 

)1( اإيليا حاوي، خليل حاوي �س:65-64.
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واجرتاح الت�صوير املبدع واملعجز.

وال بد من االإ�صارة هنا اإىل اجتماع منطني نف�صيني خا�صني يف اإنتاج �صخ�صية حاوي:

اأواًل يف ق�صية الق�ص�س املوؤملة التي كانت  النمط االأّول هو منط االأم الذي يعّد منطًا فريداً 

 ال�صارخ معه، وهنا قد يتالمح لنا تناق�س وا�صح، 
ّ
ها عليه، وثانيًا يف منط تعاملها االأمومي تق�صّ

فمن املعروف اأن االأم تق�س على وليدها اأو طفلها ق�ص�صًا م�صلية، ذات اأبعاد تربوية واإن�صانية 

 يخلق الطماأنينة وال�صعادة يف نف�س الطفل، بينما يف حالة 
ّ
جميلة مفرحة، فيها خيال طفلي

والدة حاوي فاإنها �صدمته باأخبار الفجائع والقتلى وظلم جمال با�صا الذي جاء يعّلم اجلياع 

الن�صيد اخلديوي، ومات كثرٌي منهم جوعًا وهم ين�صدون. ويف املقابل جند االأّم �صارخَة االأمومة 

واحلنان ومالزمًة الطفل والفتى وال�صاب يف جميع مراحل حياته، حتى و�صلت مدة مالزمتها 

اإياه �صتني �صنة، كما يقول اأخوه يف كتابه.

�س 
َّ
وتعر االأ�صفار،  يف  ل  تنقَّ الذي   

ّ
الع�صامي الوالد  منط  فهو  الثاين  النف�صي  النمط  اأّما 

كّل  من  الرغم  على  النهاية  لكنه - يف  والظلم،  للغنب  �س 
ّ
وتعر ما خ�رص،  للمهالك، وخ�رص 

هذا - كان قويًا �صامداً موؤمنًا موؤمتنًا، وال�صوؤال الذي يقفز اإىل الذهن مبا�رصة: مِلَ مَلْ تت�رصب اإىل 

ال�صاعر حاوي جينات ال�صمود والقّوة التي حتلَّى بها والده ووالدته، لتجعله ي�صمد يف وجه 

حمنته االأخرية التي اأنهت حياته؟!

خليل حاوي: الّطفل والَفتَى )المكّونات النف�سيّة واالجتماعيّة والثقافيّة(

ميكن اأن نبداأ ال�صورة احليوية حلياة حاوي الطفل بامل�صهد التايل الذي يرويه اأخوه، ويو�صح 

فيه جزءاً من االأبعاد النف�صية واالجتماعية التي انعك�صت يف �صعره بعد ذلك: »كان خليل- اإثر 

انتقالنا اإىل بيت اأمني احلاوي يف عني املع�رصة- ي�صعد اإىل املدر�صة الوطنية العالية لالإجنيليني 

يف عني الق�صي�س، اإنها مقيمة هناك بني االخ�رصار واالأ�صجار الدهرّية البا�صقة، ولكي تدرك 

تلك املدر�صة كان عليك اأن تت�صلَّق درجًا عموديًا طوله نحو كيلومرت، اإنه )درج الق�صي�س( اأو 

اأو الف�صحة التي على منت  اأدركت الفرجة  )درج الراهبات، درجات �صغرى مرتاكبة، فاإذا 

ال�صري( تقف هناك فتت�صفح بلدة ال�صوير حيا حيًا وبيتًا بيتًا، وتب�رص النا�س عاديني، وتب�رصهم 
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من  لريتاح  مرتيّثًا  هناك  يقف  خليل  كان  منازلهم،  يف  وكاأنك  اأ�صواتهم  وت�صمع  عاملني، 

ّعد، وكاأنه يقهر الطبيعة، يرنو اإىل البلدة فتقع عيناه على منازلهم  عناء الدرج العمودي املُ�صّ

متفجية ال�صقوف على الفراغ والعنكبوت والرتاث والغبار واخلراب، �صقطت االأ�صقف الأنها 

كانت من تراب مدعوك وحتتها اأخ�صاب، االأخ�صاب اهرتاأت بفعل املاء والرطوبة وال�صم�س، 

.
)1(

وانهارت االأ�صقف عليها وتداعت اجلدران..«

هناك  اأن  ونق�صد  العك�س  ولي�س  حاوي  ق�صائد  من  ماأخوذ  اأنه  لنا  يتالمح  امل�صهد  هذا 

ح�صوراً �صديداً ملثل هذه امل�صاهد يف �صعر حاوي حتى ليح�صب املتابع والقارئ اأن )حاوي( 

اأنه مقنع اإىل درجة  ي�صع املناخ الزماين واملكاين ويخرج ليبحث عنه يف الواقع، وهذا يعني 

اإذا بحثنا عن هذا  كبرية، فكاأن الواقع ماأخوذ عن ق�صيدته، ولن نحتاج اإىل بذل جهد كبري 

امل�صهد يف ن�صو�صه ال�صعرية.

ويت�صح لنا اأثر التعليم الديني اّلذي تلقاه يف طفولته االأوىل، على االأقل يف الوعيه؛ الأّنه 

كان يف مرحلة عمرّية قد ال ي�صتطيع اإدراك املفاهيم التي ترمي اإليه مزامري الكتاب املقد�س، 

اأُعدت لهما، وكانتا  »فقد كانت املعلمة ملكة و�صقيقتها تدّر�صان القراءة والكتابة يف كتب 

اأ�صفار منه.. املعلمة تتلو  ت�صتاّلن الكتاب املقد�س على الرتجمة االإجنيلية وتاأخذان يف تالوة 

واالأوالد ي�صغون وال يفقهون �صيئًا، ثم تف�رّص لهم ما قراأته وهم ناكلون الأهلهم ال طاقة لهم 

على فهم تلك االأقا�صي�س اأو تلك املزامري التي كتبها داود و�صليمان متنّدمني على خطاياهما، 

اإال اأّن ذلك كان يغادر تاأثرياً ما يف اأنف�س االأوالد. وال�صيما اأن املزامري كانت حتفظ غيبًا، معظم 

ويتلوها  الباكر من عمره، وكان يحفظها  العهد  اإىل ذلك  ترجع  التي حفظها خليل  املزامري 

عن ظهر قلب دون فهٍم لها، اإال اأنه �صّب وكانت تلك املزامري قد وجلت اإىل نف�صه و�صارت 

موز 
ّ
الر اأن جّل  �صعر حاوي  للرمز يف  املتتبع  . ويلحظ 

)2(
الدينية« والرموز  باالأ�صاطري  تغذيها 

التي ي�صتخدمها تعود يف مرجعيتها الفكريّة والتخييلية اإىل الرموز الدينية يف الكتاب املقد�س، 

ر ينا�صب روؤيته يف  �صمن حماولة جادة وناجحة الإعادة اإنتاج هذه الرموز و�صوغها وفق ت�صوُّ

االنبعاث والّنهو�س والتح�رصّ االإن�صايّن.

)1( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي، �س: 62.

)2( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي �س: 72-71.
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ة نوع اآخر من التثقيف ال�صائد يف املجتمع 
ّ
ي�صاف اإىل  هذه الرموز الدينية والثقافة  الّديني

والبيئة اللذين يعي�س فيهما ال�صاعر، وهذه  الثقافة هي ثقافة الزجل، ذلك الفّن اخلا�ّس الذي 

يقوم على جتميع ثقافات متنوعة متعّددة يح�صدها �صاعر الزجل يف اأزجاله اإىل جانب متيزها 

ة واملتميزة التي حتتاج اإىل مهارة وذكاء ودربة،  باالإيقاع اخلا�ّس والروح االأدائية والفنية اخلا�صّ

»ول�صنا ندري فعاًل  اإىل اأي  حّد كانت هذه الدربة ذات تاأثري على موهبته ال�صعرّية؛  اإال اأنه 

ت يف زمنها،  كان يف مطلع عهده وقرابة العا�رصة من عمره، يحمل كراري�س من الزجل ُن�رصِ

بالغ  تاأثري  َطِرٌب له، ومزهّو به، ولقد كان خلاله �صليم  اأمام خاله، وخاُلُه  ويحفظها ويتلوها 

.
)1(

عليه يف طفولته وولودته، يبذل له املال، وياأتيه باالأزجال، وُي�صمعه منها، ويدعه يحفظها«

ة واأنها  ولكن مهما يكن من اأمر هذه الّدربة فاإن لها تاأثرياً كبرياً يف ثقافة ال�صاعر، خا�صّ

جاءت يف مرحلة مبّكرة من حياته، وهنا من ال�رصوري اأن ن�صري اإىل االإيقاع ال�صعري الذي 

اإيقاع  منه، وهو  يتخل�س  اأن  ق�صيدة واحدة  ي�صتطع يف  مل  اإيقاع ظاهر  به حاوي، وهو  ز 
ّ
متي

رمّبا يكون لالأزجال �صداها البنّي فيه، ورمبا تاأثر بخاله يف هذا ال�صاأن؛ الأن خلياًل- كما هو 

معلوم- ا�صتهّل بنظم ال�صعر الزجلي قبل اأن يرجع �صابًا اإىل الكلية الوطنية يف ال�صويفات ويتقن 

وينظم فيها،كان خاله يحر�س اأن يعّلمه اأ�صعاراً نظمها، وكان يقولها ويرددها حينما يطلب 

.
)2(

ة الأئمة ذلك ال�صعر يف زمنه«
ّ
منه ذلك، ثم اإنَّ خاله كان يدعه يحفظ اأ�صعاراً زجلي

الثقايف، واإمنا هناك  – مكّونًا مهمًا يف تكوين حاوي  – كما يبدو  ولي�س الزجل وحده 

مكّونات اأخرى كان خلاله االأثر االأكرب يف غر�صها يف نف�صه، وهي اأنَّ خاله كان ينظم ال�صعر 

اأمر  اأن تثقف على نف�صه وخرب  اأ�صعار خاله كّلها ويرّددها، ولكنه بعد  و»كان خليل يحفظ 

الزجل  واإن�صاد  بالّزجل  املتعلقة  ة  اخلا�صّ الثقافة  لهذه  ونتيجة   ،
)3(

حفظها« على  اأقام  ال�صعر 

اأ�صبح خليل حاوي �صاعراً زّجااًل، »وكانت تقام احلفالت الزجلية، ويجتمع عليها  وغنائه 

�صعراء كثريون، وخليل ي�صمعهم،« وكان« خليل مرّدداً كثرياً من االأقوال الزجلية الأئمة هذا 

ال�صعر، وكان يحفظ معظم ديوان ر�صيد نخلة، وامل�صاجالت بني �صحرور الوادي وطانيو�س 

)1( اإيليا حاوي مع خليل حاوي �س: 73.

)2( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي �س: 73.

)3( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي �س: 74.
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.
)1(

احلمالوي ومن اإليهما ممن كانت �صهرتهم متذيعة يف زمنها«

ول�صنا نحّمل االأمور اأكرث مما حتتمل، اإذا قلنا اإن اأثر امل�صاجالت الزجلية ظل باديًا يف �صعر 

حاوي الذي يعتمد م�صاجالٍت داخليًة روحيًة مع االأ�صياء والطبيعة، ومع القيم واالأخالق، 

ومع االأفكار وال�صورة ال�صعرية، ومع ذاته �صمن مناجاة داخلية غري را�صية عن عامله الروحي 

االأكرب  الناظم  امل�صاجلة  ثانية، وتبقى هذه  والنف�صي يف جهة، وعن عامله اخلارجي يف جهة 

الأ�صلوبه ال�صعرّي العاّم.

ويبدو اأن نظم خليل الزجَل كان يف مرحلة مبّكرة من حياته، اإذ ي�رصرِّح اأخوه اإيليا باأنه نظم 

الزجل يف اخلام�صة ع�رصة من عمره، وكان يقارع قّوايل الزجل، وذلك عام 1933 حني زواج 

اأحد اأقاربه، وكان خليل يف اخلام�صة ع�رصة من عمره، اأقيمت االأفراح على غرار اأهل اجلبل 

يف ذلك الزمن.. وكان يجتمع هناك قّوالون كثريون، وكان خليل يرّد على نحو �صتة اأو �صبعة 

�صّنه، وتاألُّب  ل�صغر  البلدة؛  اأهل  الباهر بني  االإعجاب  لهم كلهم مثرياً  قّوالني، وخليل يقف 

اأولئك القوالني عليه، وال�صمود لهم وحده«، تعليقًا على هذا الكالم لن ُنوؤَْخَذ به، ولن ناأخذه 

اإيليا  اأو قد تكون تهوياًل ملحمول ذاكري يحمله  فيه من مبالغٍة قد تكون �صحيحة  على ما 

حاوي يف ذاكرته منذ طفولته، فاملعروف اأن هذه املرحلة مرحلة ت�صخيم االأ�صياء، وال�صيما 

اأن اإيليا اأٌخ اأ�صغر من خليل، لذلك اإذا كان خليل يف اخلام�صة ع�رصة، فكم كان عمر اإيليا؟ وما 

الذي حافظ عليه من هذه الذكرى �صوى انطباع قد يكون م�صخمًا بفعل مرور الزمن وبفعل 

رين؟! تفكري الطفولة اأو رواية االأقران واملذكرِّ

قوالني  �صبعة  قد واجه  يكون خليل  اأن  املمكن  اإن من  نقول:  الت�صكيك  عن هذا  وبعيداً 

 ع�رصة �صنة على اإفحام 
َ

ورّد عليهم و�صاجلهم وزاجلهم، لكن ماذا �صتكون قدرة ابن اخلم�س

�صني متدربني ذوي خربة ومران وثقافة وموهبة، واملهم يف االأمر اأنَّ خلياًل 
ّ
�صعراء زجٍل متمر

قال زجااًل يف هذه املرحلة، وكان مثرياً لالإعجاب ومبدعًا يف اأقواله. وُتعدُّ هذه االإبداعات 

املرحلة االأوىل من ارتياده عامل ال�صعر، فقد كان على راأي اأخيه »يتدرب )بهذا الزجل( على 

والثقافات  اخلربات  بعد  اأوفى،  اأثوابًا حتى  وارتدى  اأثوابًا  فيه وخلع  منا  الذي  ال�صعر  �صنعة 

)1( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي �س: 75.
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.
)1(

والتجارب اإىل ال�صعر �صبه ال�صايف«

ويف �صياق احلديث عن تكوينه الثقايف الذي تلّقاه يف بيئته وخارج نطاق التعليم الر�صمي 

�صمي؛ ويبدو اأن التعليم الذي تلقاه 
ّ
ال بد من التعريج على االأماكن التي تّلقى فيها تعليمه الر

ًا باملعنى الدقيق للكلمة، ويبدو اأي�صًا اأن جميع املدار�س 
ّ
خليل يف املدار�س مل يكن تعليمًا ر�صمي

عا�صها  التي  التاريخية  مرحلته  التعليم يف  الأّن  دينيٍة؛  �صبغٍة  ذاُت  مدار�ٌس  اإليها  اختلف  التي 

 اأ�صا�صًا يف الرتبية والتعليم، 
ّ
ى اأن يكون التعليم الديني كانت تقوم به الفئات الدينية التي تتوخَّ

الّدولة، ويف بداية عهده »اأتقن  الر�صمي الذي ترعاه  التعليم  انعدام وجود  اإىل ذلك  ي�صاف 

اأو  الفرن�صية  اللغة  القراءة والكتابة واملبادئ االأوىل من علم احل�صاب وقرزمات من  )خليل( 

. يف مدر�صة تقوم عليها امراأتان غري خبريتني يف جمال التعليم، ثم ارتقى للدرا�صة 
)2(

االإنكليزية«

للغة  تعليمي  كتاب  وهو  احلرفو�س،  ي�صمى  كتابًا  تدّر�س  كانت  التي  الي�صوعية  املدر�صة  يف 

الفرن�صية، وهو »كتاب يعلم الكلمات العملية واليومية، وال يعّلم اللغة الفرن�صية ذاتها وبناء 

الكتاب وحفظه عن ظهر  التهم خليل هذا  ولقد  قواعدها..  القائمة على  واملحادثة  اجُلمل 

قلب.. وكان هذا الكتاب مطلع عهد خليل بتعّلم هذه اللغة التي منّى معرفته بها فيما بعد.. 

وكان منذ �صبابه االأول، قادراً على اأن يقراأ فيها األفرد دي مو�صيه وفيكتور هوغو، واأن يحفظ 

معظم �صعر بودلري، واأن يفهمه، ثم اإنه ارتقى يف ذلك، فكان يقراأ اللغة الفرن�صية ويفهمها كما 

.
)3(

يفهم العربية واالإنكليزية«

ومل يعدم خليل يف هذه املدر�صة اأقنومني هامني يف ثقافته الّطفلية التي جتلت فيما بعد يف 

تفّطن  قد  كان  �صوايا،  رزق  اأبي  يو�صف  »املعلم  الأن  والدين؛  ال�صعر  وهما  ال�صعري،  عامله 

نظمه  من  ق�صائد  له  يوؤدي  وكان  ويحت�صنه،  عليه  يحر�س  وكان  وجنابته،  خليل  تفّوق  اإىل 

يحفظها، ويقولها يف املنا�صبات على اإيقاعها اخلطابي.. ويف تلك املدر�صة كان يتقن التعليم 

. على الرغم من االختالف املذهبي الذي يعني للنا�س كثرياً، وال�صيما يف تلك 
)4(

امل�صيحي«

ًا يف مدر�صة ي�صوعية كاثوليكية، 
ّ
املرحلة التي عاي�صها حاوي؛ »فخليل كان طالبًا اأرثوذك�صي

)1( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي �س:75.

)2( اإيليا حاوي مع خليل حاوي �س: 76.

)3( اإيليا حاوي مع خليل حاوي �س:77.

)4( اإيليا حاوي مع خليل حاوي �س: 79-78.

SoraaSh3rya.indb   80 1/24/10   11:23 AM



81

واأبناء البلدة ما كانوا يحفلون كثرياً بهذا التجاذب بني االإر�صاليات، وكانوا يختارون املدر�صة 

؛ الأن املوقع االجتماعي كما هو ظاهر والقدرة االقت�صادية 
)1(

املوافقة الأبنائهم وفق م�صتواهم«

 هناك »من يجهل اأو ينكر اأن التعليم كان 
َ

�س
ْ
تتغّلب على املوقع الطائفي، على الرغم من اأنَّه َلي

اإال الأنه  التعليم  اإىل طائفية  ن�صري  اأن  يهّمنا مطلقًا  . ونحن هنا ال 
)2(

االأول« منذ عهده  طائفيًا 

التعليم  اأو�ساط  يفيدنا يف عر�ش موقف خليل حاوي من هذه الطائفية، فقد كان �سائداً يف 

الر�صولية  الكني�صة  تعليم  عن  خرجوا  الذين  »الهراطقة  هم  االأرثوذك�س  اأن   
ّ
الطائفي الديني 

.
)3(

اجلامعة، وعن طاعة البابا«

والغريب يف االأمر واجليد يف اآن معًا اأن »الطلبة االأرثوذك�س يتعلَّمون هذا الف�صل ويجيبون 

، ويبدو اأن مردُّ ذلك اإىل اأن م�صتوى 
)4(

عنه َكَداأبهم غري حافلني، واأهلهم اأي�صًا غري حافلني«

التعليم الذي تقّدمه هذه املدر�صة ي�رصف النظر عن مثل هذه اخلالفات املذهبية الطائفية، لكنَّ 

االأهم من ذلك كله هو موقف خليٍل حاوي الفتى الذي ينظر اإىل االأمور ب�صكل خمتلف، فهو 

 �رصف، لكنه يبدي وعيًا ا�صتثنائيًا يف موقفه من الّدين ويبدي )حالة ع�صيان 
ّ
ذو تعليم ديني

مبّكر( على الطائفية واملذهبية والتعليم الطائفي؛ فقد »اتفق اأن خلياًل كان )ي�صّمع( هذا الف�صل 

)ف�صل الهراطقة( فطرح عليه البادري )الكاهن( ال�صوؤال املتعّلق بالهراطقة واأ�صحاب الدين 

باأن الهراطقة هم االأرثوذك�س، فاأبى خليل االإجابة،  اأن يجيب  ال�صحيح، وكان على خليل 

ر اإثره، وخليل يرف�س ويتمادى يف الرف�س، 
ّ
فكان الكاهن يرّدد اجلواب ويطلب منه اأن يكر

حتى تفاقم اأمره مع الكاهن، وعلت ال�صيحة، وحمل الكاهن ق�صيبًا وانهال به على خليل، 

.
)5(

وخليل م�رّص على التمّنع عن تكرار ذلك اجلواب«

مهّمة  مقدمة  وهذا  وتبلورها،  حاوي  �صخ�صية  لتكوين  حقيقيًا  اًل  ِمْف�صَ جند  اأي�صًا  وهنا 

كان  املوقف  هذا  اأن  الوا�صح  ومن  ذلك.  بعد  كّلها  حياته  انتظمت  التي  )االنبعاث(  ملقولة 

الطائفية والكراهية؛  الذين يحاولون زرع  الدين  اأثر كبري يف عالقة خليل حاوي برجال  له 

)1( اإيليا حاوي مع خليل حاوي �س: 79.

)2( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي �س:81.

)3( اإيليا حاوي مع خليل حاوي �س: 81.

)4( اإيليا حاوي مع خليل حاوي �س: 81.

)5( اإيليا حاوي مع خليل حاوي �س:81.
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فيه،  اأثراً  احلادثة غادرت  تلك  اأن  يدركون  كانوا  رافقوا خلياًل يف رحلة عمره  »الذين  الأن 

لي�س وح�صب من ناحية الع�صيان �صد كل طاٍغ بالفكر واالإرادة، واإمنا ت�صاعفت يف اأعماقه 

وتعّقدت وجعلته ي�صيء الظن، اأبداً، برجال الدين، وال�صداقة التي اأوثقته يف زمن ما )ببع�س 

رجال الدين( وبع�س الكهنة كانت قائمًة على ال�صداقة الثقافية والوجدانية ولي�س لها اأية �صفة 

.
)1(

فات الدينية اأو الطائفية« من ال�صّ

اإّن حاوي يف طفولته -كما هو يف بقية مراحل  فاإننا نقول:  اإىل هذه االأخبار  واإذا ركّنا 

حياته- مثال للمثقف العربي واالإن�صان امل�صكون بالهاج�س احل�صاري العربي الذي اأراد الأّمته 

اأْن تخرج من هذا التخلف احل�صارّي، وما اإح�صا�صه بفجائع اأمته ال�صيا�صية اأقّل اأثراً اأو فجيعًة 

ة.
ّ
ة والطائفي

ّ
من اإح�صا�صه بالفجائع االجتماعي

 يف تكوين الّت�صّور التخييلي حلاوي يف هذه املرحلة 
ٌ
وكان لل�صلوك الديني االأ�صطوري اأثر

الزمن،  من  مّدًة  اأبويها  ن�صل  بعدها  انقطع  �صقيقة  وله  لوالديه،  االأكرب  االبن  فهو  من حياته، 

فما كان من االأقارب اإال اأن اقرتحوا تخلي�س الوالدين من االأرواح الغام�صة، والأن الوالدين 

مربوطان على االأوالد باأرواح غام�صة فعزموا على »اأن يدّلوا اأخته االأ�صغر منه �صنًا من قبة 

الكني�صة العالية؛ بل ال�صاهقة ثالث مرات يف �صلٍّ كبري ومكني.. اإنه مزيج من الدين واالأ�صطورة 

.
)2(

حر«
ّ

وال�ص

اأعماق  يف  ر�صّو  له  يكون  اأن  من  بد  ال  عينيه  اأمام  الطفل  ي�صهده  الذي  املوقف  وهذا 

عالقة اإطار  يف  وتبقى  معينة،  وت�صويريّة  �صعرّية  اأ�صكال  على  بعد  فيما  ليتجلى  النف�س 
 

ة وهي )اأ�صبوع االآالم( الذي له رمزيّة 
ّ
ة، ومبنا�صبة اأكرث خ�صو�صي حاوي بالّدين وبحالة خا�صّ

ة عنده، فقد كان خليل كما تقول الوالدة يف اأ�صبوع االآالم، يكاد ال ُيرى يف املنزل، كان  خا�صّ

يتفّقد الغابات واالأحراج، ويحمي زهور ال�صقائق، تلك الزهور ذات االألوان احلمراء القا�صية 

واللينة والتي فيها اأنواع من االحمرار الذي مياثل حمرة الدم وهي وفقًا لالأ�صطورة تبعث بدم 

اأدوني�س.. بني تلك الّزهور، عدا عن ال�صقائق كانت هناك زهرة خ�رصاء ولها اأكمام حمراء 

كانت  الزهرة  تلك  االأر�س،  على  ويت�صاقط  منها،  ر  يتقطَّ اأن  يو�صك  االحمرار  وكاأن  قانية، 

)1( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي �س: 84.

)2( اإيليا حاوي مع خليل حاوي �س: 98-97.
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ى عندنا يف اجلبل زهرة دم امل�صيح.. ال�صقائق هي دم اأدوني�س وتلك الزهرة هي زهرة  ت�صمَّ

ان. وخليل كان يجمع ال�صقائق ويجمع زهرة دم امل�صيح 
ّ
دم امل�صيح، وامل�صيح واأدوني�س �صي

 ،
)1(

لب فيها امل�صيح« وي�صفرها معًا يف باقات كثرية ُيعّد لها اأيامًا قبل اجلمعة العظيمة التي �صُ

 بكرثة حماواًل اأن ميزج بينهم 
)2(

»وقد وجدنا يف �صعر حاوي رمزية امل�صيح ومتوز واأدوني�س«

جميعًا، وت�صكل الرموز ذات البعد الوثني بعداً �صماويًا يف مفهوم خليل حاوي للم�صيحية.

ولكنَّ حاوي كما نلحظ ظّل يتمّثل البعد الوثني لها وهو االأكرث اإيحاًء له واالأكرث اإلهامًا، 

ُد يف جنازة امل�صيح، وكاأنه ي�صمع اجلوقات البدائية تقيم  »فخليل كان ي�صمع الرتاتيل التي ُتْن�صَ

.
)3(

جنازة متوز كما كانت جتري يف جبيل وما اإليها«

ة متكاملة، واملا�صي يعني له الكثري 
ّ
ومن الظاهر اأّنه كان يفهم التاريخ والزمن وحدة كلي

مز واالإيحاء وهو ترميز احل�صارة، لذلك كان مق�صده الدائم »نهر اإبراهيم وهو من�صوب 
ّ
من الر

اإىل اإبراهيم القر�صي الذي هدم الهياكل الوثنية التي كانت تقام هناك لعبادة الزهرة واأدوني�س 

وع�صرتوت. وهناك كان يتوّحد ويتجّمد، وكاأنه يف قلب هيكل اأدوني�س رحب، اأو كاأنه كان 

.
)4(

ي�صمع رفيف اأجنحة االأ�صاطري عرب االأغ�صان والوادي«

ومن الع�صري فهم هذا اجلنوح الكبري اإىل الطقو�س الوثنية، ويف الوقت نف�صه اجُلنوح اإىل 

رمزي  هو  وما   
ٌّ

م�صيحي هو  ما  بني  مزي 
ّ
الر واملزج  مز 

ّ
الر �صوء  يف  اإال  واالنبعاث  االنعتاق 

 .
)5(

بو(« )الغولدن  الّذهبي  ن  الُغ�صْ كتاب  »قراأه حني كرب يف  الرمزي  اخليال  هذا  ،كّل 
ّ
وثني

نقراأ  عندما  ده�صتنا  تثار  وال  وخياالته،  �صوره  جّل  يف  الت�صويرّية  الرموز  هذه  جتّلت  وقد 

الطقو�س الدينية اّلتي كان حاوي يدور يف فلكها، اأو التي كانت تدور حوله، »فاإثر املناحات 

)1( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي، �س:145.

اإال  يفهمها  لغٍة ال  اإىل  املجّرد  الرمز  املجرد، ومن  الرمز  اإىل  الوثنية  ال�صورة  التموزية تطّورت »من  الق�صيدة  اأن  يبدو   )2(

نعي�س  زلنا  وما  اإىل ع�رص،  وانتقلت من ع�رٍص  الباطنية،  )الق�صيدة  تعبري  متّوز هذه  يطلق على عقيدة  اأتباعها؛ ولذلك 

اآثارها ال�صاربة اجلذور يف قرية املنطقة العربية حتى االآن«، من عقيدة اخللود والتقّم�س يف فن ال�رصق القدمي، اأنطون 

مورتكات ترجمة توفيق �صليمان �س: 14.

)3( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي، �س: 147.

)4( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي، �س: 146.

)5( ( اإيليا حاوي مع خليل حاوي �س: 146.)كتاب الغ�صن الذهبي، تاأليف جيم�س فرايزر، ترجمة اأحمد اأبو زيد، وهو 

درا�صة يف ال�صحر والدين.
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ة نّواحه، كان اأئمة القوم يف البلدة 
ّ
التي كانت تقام للم�صيح وفقًا ل�صلوات ذات اأحلان �صجي

يحملون النع�س ويدورن به دورات ثالث، متامًا كما كان يجري الّدوار القدمي، عرب راق�صات 

الهيكل املقّد�صات، حني يحملون نع�س اأدوني�س ويطفن به ثالث مرات بني الرجال والن�صاء 

منازلهم  اإىل  ويرجعون  فيتربكون  البلدة  اأهل  على  توّزع  كانت  الزهور  اإّن  ثم  املنتحبات، 

، وقد ارتبطت فكرة االنبعاث وعودة احلياة بعودة 
)1(

على رجاء قيامة امل�صيح بعد ثالثة اأيّام«

امل�صيح، ويبدو اأن عودة احلياة وجتّددها بالربيع وعودته كّل �صنة كانت جتعل »قيامة امل�صيح 

.
)2(

موثوقة بعودة الربيع«

مز 
ّ
الر اأقانيم  بني  الف�صل  نقول: »ال ميكن  االنبعاثية  الرموز  احلديث عن هذه  ويف ختام 

وف�صح  امل�صيح  ف�صح  اإليه  بالن�صبة  كان  فالف�صح  واأدوني�س؛  ومتوز  امل�صيح  الثالثة:  االنبعاثي 

متوز واأدوني�س، وهو عائد، كما اأح�صبه اإىل تلك املرحلة التي تقم�صت عليه يف �صبابه وزمن 

ن�صوجه، فاتخذها يقينًا عامًا ومو�صوعيًا واأ�صطوريًا ف�صاًل عن كونها يقينًا ذاتيًا، وجتربة خا�صة 

من زمن الطفولة، وقد تطعمت من بعد بعمله احلثيث يف قلب الكروم واحلقول والغابات 

:
)3(

واغتباطه باملوا�صم واأفراح احل�صاد واملعا�رص«

يا اإله اخل�سب، يا بعاًل يف�صُّ

الرتبَة العاقَر

يا �سم�َص احل�سيْد

يا اإلهاً ينف�ص القرْب

ويا ف�سحاً جميد

اأنْت يا متُّوز، يا �سم�ص احل�سيْد

جنِّنا، جنِّ عروق االأر�ِص )))

)1( اإيليا حاوي مع خليل حاوي �س: 147.

)2( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي، �س: 142.

)3( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي، �س: 143.

)4( الديوان �س:119.
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 املتفّجع باحلياة واملوت والباحث عن اخلال�س 
ّ
لقد اأ�صبح من الوا�صح ذلك اجلّو النُّواحي

الذي تقدمه لنا روؤى حاوي واأ�صعاره التي ال يكاد يخلو بيت واحد منها من رثاء االإن�صانية 

م�صاهد  يف  االأر�س  موجودات  وكّل  واحلياة  والقيم  واالأّمة  الّذات  ورثاء  والب�رص  والكون 

الفجيعة واخلراب والف�صاد واالنهيار، والبحث عن البعث والنهو�س واخللود للخروج من 

ال�رصق العتيق القابع يف كهوفه:

يعربون اجل�رص يف ال�سبُّح خفافاً

اأ�سلعي امتدت لهم ج�رصاً وطيْد

ق من كهوِف ال�رصَّ

ق من م�ستنقِع ال�رصَّ

اإىل ال�رصِق اجلديد )))

حّققون هذه املعجزة؟! ومَب �صتتحّقق؟، اإنَّه اإميان حاوي باالإن�صان املتفوق، 
ُ
وَمِن الّذين �َصي

ة لدى نيت�صه   والفكر االإن�صايّن )خا�صّ
ّ
وهي فكرة كانت �صائدة يف مرحلة ما يف الفكر الغربي

، وهذا االإن�صان املتفوق رمبا يكون بعيداً عن ال�صفات الغربية، 
)2(

وغريه من فال�صفة االأملان(

القويّة،  وباالأ�صالب  العربية،  ة 
ّ
بالقومي اإميانه  يف  حاوي  وجدها  ٌة  خا�صّ عربيٌة  �صفاٌت  وله 

جال ال�صمر 
ّ
لب القوّي والر ة التي حتقق ال�صيطرة واالإرادة، »كان خليل يوؤمن بال�صُّ

ّ
وبالفرو�صي

االإميان  يقول،  ، كما كان 
ّ
احلتمي االإميان  عليه  نزل  قامته طويلة، وحني  الّطوال، وما كانت 

ة العربية كان يحنُّ اإىل الفر�صان العرب الفاحتني، ويجد اأّنهم حتققت فيهم قّوة ال�صلب 
ّ
بالقومي

والفرو�صة التي مازال ي�صّلي لها، وقد جتلَّت فيهم غاية التجّلي، وكان خليل يجد يف اأبطال 

.
)3(

الفتوح العربية اآباء حمّقني للجيل اجلديد اأو الّن�صل اجلديد اّلذي َتَغّنى به يف معظم ق�صائده«

)1( الديوان �س:169-168.

اإن�صانيًا جديداً، ولي�س  اأر�صنا، ولي�س نوعًا  ملّا يظهر على  باأنه  يت�صف  ماأمول،  اإن�صان  اأ�صمى  نيت�صه:  املتفّوق يف راأي   )2(

حم�صوراً بِعرْق، ولي�س امراأة، ولي�س اأبعد من العظماء، وهو ذروة الب�رصية، وحيد »نيت�صه نبي املتفّوق«، يوحنا قمري، بني 

�س: 32 و�س: 35. وجند اأن هدف نيت�صه يف االإن�صان املتفوق ال�صوبرمان »هو الهدف لالرتفاع باجلميع نحو املثالية 

والكمال املطلق« يف �صبيل مو�صوعة فل�صفية، م�صطفى غالب، نيت�صه �س: 105.

)3( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي �س: 147-146.
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 كان �صائداً يف املرحلة التي عا�صها خليل حاوي، وكانت يف 
ّ
وجدير بالّذكر اأّن املّد القومي

اأوجها يف مرحلة �صبابه وفتوته، ي�صاف اإىل ذلك اإميانه ب�رصورة اخل�صب واالنبعاث، وهذا ال 

 من الّداخل، من اإنتاج االأ�صالب املخ�صبة القويّة، 
ّ
يكون من اخلارج اأو باالكت�صاب، ولكنه يتم

وهي نظرّية موجودة يف الرتاث العربي حيث كان يعتمد على الفر�صان ال�صمر الطوال، يف 

االإخ�صاب وتلقيح الن�صاء الإجناب ن�صٍل قوّي ي�صتحقُّ لقب الفرو�صية:

يا اإله اخل�سب، يا متّوز، يا �سم�َص احل�سيْد

بارِك االأر�ص التي تعطي رجااًل

لب، ن�ساًل ال يبيد اأقوياء ال�سُّ

هِر االأبيْد يرثوَن االأر�ص للدَّ

بارك الن�سل العتيْد

بارِك النَّ�سَل العتيَد / بارك الن�سَل العتيد

يا اإله اخل�سب يا متُّوز يا �سم�َص احل�سيد ))).

امتزج  فقد  واخللود  اخل�صب  رموز  من  اأبدّي خالد  رمز  الطبيعة  والأن  بالطبيعة:  عالقته 

اأهمها  الطبيعة تعبرياً عن رموز مهمة لديه، كان  ًا، بل كانت 
ّ
امتزاجًا روحيًا كلي حاوي بها 

رمز الآلم ودماء امل�سيح، التي راأيناها يف حديثنا عن ارتباط الآلم بزهرة ال�سقائق وبزهرة دم 

ة اأخرى.
ّ
امل�صيح، وارتبطت عودة احلياة اإىل الطبيعة بعودة امل�صيح اإىل احلياة مر

كما اأ�صلفنا لقد ع�صق حاوي الطبيعة »فقد كان خليل يهرع يف اأ�صبوع االآالم مع �صحبه 

اإىل البوادي واحلقول وينفقون النهار كله يف جمع اأزهار الربيع، وهم يغرقون يف الوحول 

وي�صتّمون الزهر ويعانقونه باأيديهم ويكون الزهرة، ثمة، �صالالت �صالالت، اإنه يقيم مهرجان 

حّلة  ت�صتعيد  والطبيعة  وقدته،  من  ونه�س  ُبعث  غ�صن  وكل  والعطور،  واالألوان  االأ�صكال 

اخرتن  اجلوالت  تلك  والوردي.. ويف  واال�صفرار  والبيا�س  االخ�رصار  اأو حلل  االخ�رصار 

)1( الديوان �س:128.
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.
)1(

خليل ماآثر الطبيعة، واغتبط بعودتها وكانت قيامة امل�صيح موثوقة يف ذهنه بعودة الربيع«

ة حاوي يف هذه 
ّ
�صخ�صي زت 

ّ
مي التي  ال�صفات   

ّ
اأهم طبيعة �صخ�صيته طبيعة خا�صة: ومن 

املرحلة هي حماولته الق�صوى لال�صتقالل بالراأي والذوق وال�صلوك؛ الأنه يعتمد على قدراته 

هو  الأنه  والده  عنها  كثرية غاب  مراحل  الإخوته يف  االأب  دور  مثَّل  والأنه  بها،   
ّ

يح�س التي 

تكون  اأن  يجب  الذي  لالإن�صان  ولروؤيته  لذاته  خا�س  كّلي  ت�صور  جانب  اإىل  االأكرب،  االبن 

نظرية  يكون  اأن  اإىل  ي�صعى  الذي  الفل�صفي  ه 
ّ

ح�ص من  نابع  وهذا  متكاماًل،  كاًل  ت�صوراته 

داً، ياأنف اأن يوؤخذ ماأخذ االأطفال، واأن يدع والدته 
ّ
متكاملة متجان�صة« فقد كان خليل متمر

الّذي دّل على  ، ولي�س هذا وحده 
)2(

له وال قرار« اإرادة  الذي ال  الُغْفل  تق�ّس �صعره كالفتى 

ال�صغرية »كانت نف�صه قد كربت عن  الرغم من �صنه  الر�صد، وعلى  منو �صخ�صيته ودنّوه من 

بحذاء،  احتفل  لثوب جديد، وال  وقد ه�سَّ  يومًا  راأيته  فما  االأ�صياء، ويف غري عمرها،  هذه 

 ،
)3(

و�صارت عنده هموم اأكرب من عمره، وكان يعي�س فتّوته اأو طفولته بذهن الرا�صدين تقريبًا«

اإىل االأ�صياء، فهو حتى  ًا ينتظم �صلوكه وذهنه وم�صاعره ونظرته  اأن هناك ناظمًا خا�صّ ويبدو 

اأن تبدل فيه طبعه  اآخر حياته خ�صو�صًا بعد عودته وتخرجه من كيمربدج »ما كانت َحِرّية 

ف يف تلّم�س العاهات العامة من خالل النقائ�س اجلزئية والذاتية التي قد ما 
ّ
املتمادي واملتطر

 ودقة املالحظات ون�صاعة 
ّ

، وهذا ناجت عن رهافة احل�س
)4(

تعرب على �صفحات نفو�س االآخرين«

الروؤية ونبل املق�صد ونظافة القلب ونقاء الروح و�صفاء الذهن وتوقده بلوثة البحث والتق�صي 

واملقارنة وامل�صابهة، فهو »منذ ذلك العهد )طفولتهـ( قد ولج يف ال�صورة واملثال، واإن اجلزء 

كان ينتمي يف ذهنه اإىل الكل، واأن اأي عاهة جزئية وطارئة كانت توؤّدي به اإىل مبادئ عامة.. 

وما كان خليل قادراً اأن يكون متاآلفًا ورائقًا واإخوته م�صّوهو الثياب وال�صعور، فهذه كانت 

يثور  اإنه  اأو  لها،  ينكرها ويتنّكر  �صارات ورموز حا�صمة ومع�صومة، وكان  اإليه مثل  بالن�صبة 

 وجمرد قولنا ال تربير له يعني اأّن هناك حالة ع�صبية 
)5(

عليها ويغ�صب غ�صبًا متماديًا، ال تربير له«

)1( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي �س: 142.

)2( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي �س: 133.

)3( اإيليا حاوي،مع خليل حاوي �س: 132.

)4( اإيليا حاوي مع خليل حاوي �س: 137.

)5( اإيليا حاوي مع خليل حاوي �س: 137.
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ة، نكاد ندعوها ع�صابية، وقارئ ن�ّس حاوي ال�صعري عامة و�صريته ال�صخ�صية خا�صة  خا�صّ

الوا�صح يف  الع�صابي  امللمح  اأن يلمح  بّد  فاإنه ال  مهما يكن فيها من حتوير ومبالغة ومثالية؛ 

اأحداث  نحو  اأفعاله  ردود  يف  الف�صامية  املر�صية  حد  اإىل  ي�صل  يكاد  الذي  حاوي  ة 
ّ
�صخ�صي

احلياة والكون، وخري دليل على ما نذهب اإليه فعله النهائي الذي اأنهى به حياته، فهو ارتكا�س 

ُع�صابي على اأحداث احلياة، وقد يكون ارتكا�صًا ف�صاميًا اأبعد مدى من الع�صابية، وهذا لي�س 

ال�صعراء، كلهم  الع�صب هو مر�س  باأن �صعف  الّذي اعرتف  ال�صاعر نف�صه  غريبًا حتى على 

ي�صكون �صعف الع�صب وارجتاج الع�صب.

جريًا على عادة االأ�رصة العربية يف اأن يكون االبن االأكرب والداً ثانيًا فيها؛ فقد مثل خليل 

غم من اأنه »كان ينعم بحب العائلة واالأهل له 
ّ
حاوي هذا الّدور على خري ما يكون، على الر

، ويبدو اأن العزلة التي كان يعانيها يف املنزل وحده »ووالده غائب 
)1(

واإيثار اخلاّلن واجلريان«

، عززت هذا ال�صعور لديه. وي�صاف اإىل 
)2(

وقد انتدب نف�صه ملهمة الرجال وهو ولد �صغري«

ذلك اأن خلياًل مار�س مهنة مهمة يف �صياق عمله يف احلياة، وهي مهنة البناء اأو ما ي�صمونها 

مهنة »)العمار( التي ا�صتهر اأهل بلدته ال�صوير باإجادتها واإتقانها، وكثرياً ما كان يحلو له يف 

�صاعات �صفائه اأن يتحدث عن �صلة ال�صعر واأهل ال�صعر بهذه املهنة، فكان يقول: اإن الق�صيدة 

نة، اإذا اختلت فيها قاعدة ما انهارت كل قواعدها االأخرى، 
ّ
عبارة عن عمارة وعن هند�صة معي

.
)3(

ة«
ّ
واأن اأهل ال�صعر باأم�س احلاجة اإىل تقاليد اأهل العمار يف حياتهم املهني

هذا  يف  ب�صيط  تعبري  ال�صعر  ومعمار  ال�صعر  مع  العمار  مهنة  ت�صابه  عن  حاوي  تعبري  اإن 

املجال، ويبدو اأنه يقّدمه الأنا�س غري متخ�ص�صني يف جمال ال�صعر اأو النقد، ولكنه عندما اأراد اأن 

يتحدث اإىل النقاد اأو املتخ�ص�صني فاإنه ا�صتدعى مقولة الوحدة الع�صوية املعمارية يف الق�صيدة، 

با�صتفا�صة؛ الأنه  تناولها يف كتاباته  التي  النقدية  للق�صايا  تناولنا  املو�صوع يف  و�صنناق�س هذا 

اأن  يرى  فهو  االأ�صياء؛  كلية  ي�صتح�رص  اأن  دائمًا  ويحاول  الق�صية،  بهذه  �صديداً  اهتمامًا  اهتم 

»اأهل العمار لديهم تراتبية �صبيهة برتاتبية الطرق ال�صوفية من حيث خ�صوع املريد ل�صيخه اأو 

)1( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي، �س: 105.

)2( اإيليا حاوي مع خليل حاوي �س: 112.

)3( اإيليا حاوي مع خليل حاوي �س: 87.

SoraaSh3rya.indb   88 1/24/10   11:23 AM



89

لقطبه، وكلمة )معلم( يف مهنة العمار ال يبلغها ال�صخ�س اإال بعد مرور �صنوات طويلة يثبت 

، والكلية التي ي�صتح�رصها هنا هي عالقات االأ�صياء بع�صها ببع�س، وهي تنم 
)1(

كفاءته وفنه«

نظرية  وهي  ؛ 
)2(

واحللول الكون  )وحدة  النظرية  هذه  اأن  و�صرنى  الكون،  بوحدة  اإميان  عن 

، ومبا اأّن 
)3(

املت�صوفة تتوافق توافقًا تامًا مع نظرية النمّو الع�صوي لالأ�صياء وللنباتات وللكون(

الفن املعماري منتج اإن�صاين فني فهو يخ�صع اأي�صًا لهذه النظرية الكلية، وكذلك ال�صعر، لذلك 

فهما مت�صابهان جملة وتف�صياًل وانتماًء، وميار�س خليل اأعمااًل مهنية اأخرى ب�صبب �صيق ذات 

اليد، بعد اأن توقفت اأعمال البناء والعمار ب�صبب اخلراب الذي خلَّفته احلرب العاملية االأوىل، 

.
)4(

وا�صطرته اأن يغادر املدر�صة و»يعمل مع عمال البلدية يف ر�صف الطرقات وترميمها«

 بهذا النمط من االأعمال وال�رصورة ن�صدل ال�صتارة على طفولة خليل حاوي وفتوته بعد 

منا املفا�صل االأ�صا�صية ذات االأثر الرئي�س يف حياته ويف �صعره. اأن قدَّ

خليل حاوي في مرحلة ال�ّسباب:

تقّل  الفرد، ولكّن هناك مرحلة ال تكاد  اأثراً يف حياة  االأكرث  املرحلة  الطفولة  رمّبا تكون 

 ،
ّ
ة عن هذه املرحلة، هي مرحلة ال�صباب، هذه املرحلة اّلتي تعّد مرحلة التكّون النف�صي

ّ
اأهمي

وحي الذي تتبلور فيه جميع املفاهيم وتتخذ لها منحى خا�صًا ي�صعى 
ّ
والفكري، والنهو�س الر

واالآمال وحماوالت  واالأحالم  الروؤى  تكتنفه  م�صتقل  عامل  به  عامل خا�سٍّ  االإن�صان خللق  فيها 

اأن  اإىل ذلك  ال�صاب وتطّلعاته، ي�صاف  العامل بح�صب طموحات  التغيري وتكوين  اإىل  عي 
ّ

ال�ص

 تنعك�س اآثاره �صلبًا، اأو اإيجابًا، على االإن�صان، اإىل 
ّ
هذه املرحلة تعّد مرحلة ن�صٍج فيزيولوجي

ة الّتي �صنتناولها االآن يف ال�صفحات القادمة.
ّ
جانب جمموعة املوؤثرات اخلارجي

ة 
ّ
ة من اأحلك املراحل، فقد كانت احلرب العاملي

ّ
راأينا اأن خليل حاوي ولد يف مرحلٍة عاملي

)1( اإيليا حاوي،مع خليل حاوي �س:87.

)2( »احللول: يرى بع�صهم اأن اهلل تعاىل يحّل يف العارفني« معجم م�صطلحات ال�صوفية، عبد املنعم احلفني،�س: 82.

)3( منو النبات، م. بالك، وج اإيدملان. يركز الكاتب يف هذا الكتاب على اأن من اأكرث االأ�صياء التي توؤديها النباتات هو قيامها 

بالنمو، وتعترب هذه عملية طبيعية ذات اأ�صا�س مادي لوجودنا �س: 5 املقدمة.

)4( اإيليا حاوي مع خليل حاوي �س: 175.
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االأوىل قد و�صعت اأوزارها، وران على العامل جّوها املقيت وا�صتيقظ العامل بعد هول ال�صدمة 

اأنَّ خلياًل عا�س اجلزء االأكرب من  اإىل  اإىل ما اقرتفت يد االأ�رصار فيه، وال بد من االنتباه  لينظر 

 كبري يف حتّوالت االأدب 
ٌ
ة الّثانية التي كان لنتائجها اأثر

ّ
�صبابه بعد ذلك يف اأجواء احلرب العاملي

ورة التي  العاملي، ويف النتيجة يف نف�س حاوي ويف فكره، واأكملت نتائج هذه احلرب ال�صّ

ر�صمتها له والدته عن املوت واجلوع والفجيعة التي عا�صها نف�صيًا وذاكرّيًا، م�صافة اإىل الّدمار 

واخلراب واملوت والفجيعة يف احلرب الكونية الثانية.

واأدخلت  اأ�صقته  متنوعة  ومهن  �صاقة  اأعمال  عند  خليل  حياة  يف  الّطفولة  مرحلة  انتهت 

ال�صغينة يف نف�صه على عامٍل ظامٍل قاهر، همه اأن يقهر ال�صغار والكبار معًا، ولكّن هذه املعاناة 

بة مل تنته بانتقاله اإىل عامل ال�صباب والرجولة، بل ا�صتمرت رمّبا ب�صكل اأكرث ق�صوة  الطفولية املعذَّ

و�صغطًا وقهراً.

وكان خليل »قد كرب على العودة اإىل املدر�صة حني تعافى والده وا�صتعاد قدرته على الَعَمل، 

تثّقف على  بلدته ملا وجد �صفًا من م�صتواه، كان قد  املدر�صة يف  اإىل  اأن يرجع  اأّنه عزم  ولو 

اتي الّذي اأ�صبح فيما بعد منطًا  ، وهنا تبداأ امل�صكلة االأ�صا�س يف التكوين الثقايف الذَّ
)1(

نف�صه«

اأ�صا�صًا متبعًا كان له االأثر االأكرب يف تكوين �صخ�صيته الثقافية، ورمّبا يكون هذا النمط االأكرث 

الدكتوراه،  ونال درجة   
ّ
االأكادميي التعليم  بعد ذلك يف   

ّ
ا�صتمر اأّنه  غم من 

ّ
الر له، على  فائدة 

العمل  مار�س  املدر�صة  اإىل  االن�صمام  باال�صتمرار يف  له  ي�صمح  مل  الذي  الو�صع  لهذا  ونتيجة 

،ومن 
)2(

ة« و»ناطوراً يف الكروم« »ليظل قرب الّطبيعة«
ّ
ليك�صب عي�صه فعمل يف »االإ�صكافي

ال�صعار  اإنها  الطبيعة!  مبا�رصًة  الطبيعة  ميّثل  اأن  لالأدب  اجلوهري  الطابع  �صيكون  اأّنه  املعروف 

.
)3(

ني
ّ
الذي اأطلقه االأوائل من الرومن�صي

ويبدو اأنه حذق عمل �صناعة االأحذية ومهر فيه ملا يف هذا الفن من �رصورة لالإتقان والفّن 

ة مهنة »العمار« البناء،  والّذوق وال�صعوبة، وهي اأمور توافرت خلليٍل يف جميع اأعماله، خا�صّ

التي تعّد فّنًا قائمًا بذاته.

)1( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي، �س: 181.

)2( اإيليا حاوي مع خليل حاوي، �س: 181.

)3( فان يتيغيم، الرومن�صية يف االأدب االأوروبي، ج1 �س: 125.
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فقد  لل�صاب خليل،  النف�صي  امل�صتوى  قاهرة على  اأعمااًل  االأعمال كانت  اأّن هذه  ويبدو 

تبعده عن حلمه  له  مهينة  يعّدها  التي  االأعمال  عارمة على هذه  ثورة  بحاالت  ي�صاب  كان 

يف الّدرا�سة والقراءة وكتابة ال�سعر والّزجل؛ لذلك »كانت تعرتي خلياًل حالٌت من القنوط 

اأحدثها  التي  واالأزمة  يقول،  كان  كما  واالآين  التَّافه  اليدوّي  العمل  ذلك  على  وال�صويداء 

من  نوعًا  ولكنَّ  خليل..  نف�س  يف  ت�صاعفت  اليدوي  للعمل  وان�رصافه  الدر�س  عن  انقطاعه 

املثال التجريدي الغام�س كان يغاويه وهو يناجيه ويتمثله يف اأعماقه اأّي مثال؟ رمبا كان ال�صعر 

 اأن كلَّ ما يدر�صه على 
ّ

ة، اإذ رمّبا اأح�س
ّ
الزجلي، رمّبا اإكمال الدرا�صة والتثقف بالثقافة االأكادميي

ة املت�صلة 
ّ
نف�صه يبقى دون ترابط وتواثق واإحكام، واأنه ال بد له من االإملام بالدرا�صة االأكادميي

 باأّنه 
ّ

، ومل يتوقف اإح�صا�س خليل حاوي باالإهانة فقط ب�صبب عمله الذي مل يح�س
)1(

احللقات«

�س الإهانة اأكرب »اأنت 
ّ
يحقق له ذاته، بل تعر�س اأي�صًا للظلم وحب�س اأجره عنه، فاأح�س باأّنه يتعر

.
)2(

تاأكل تعبي احلالل، وتزعم اأّنه ال يحّق يل اأجر«

نوبر، وكان اأبناء بلدته ال  وتقّلب خليل يف االأعمال التي اأ�صقته فكان يعمل يف تقليم ال�صّ

يقبلون اإاّل اأن يكون هو الذي يقّلم لهم اأ�صجارهم ملهارته وخربته، اإىل درجة اأّنهم ينتظرونه 

وال يكلفون غريه فيفوت موعد تقليم االأ�صجار عليهم.

ة لديه كما حتدثنا �صابقًا، فقد نظم ق�صيدتني يف موت 
ّ
ويف هذه املرحلة ظهرت بواكري زجلي

اأحد الرجال املهمني يف بلدته، و»األقاهما يف يومني متتاليني، وكان لهما وقع كبري يف اأبناء 

، وي�صجل اإيليا حاوي ق�صيدة زجلية قالها اأخوه 
)3(

البلدة واجلوار، وهاتان الق�صيدتان �صاعتا«

خليل اأذيعت يف االإذاعة اللبنانية، ونال ثمنها خم�صًا وثالثني قر�صًا يومذاك، يقول فيها:

قومي الِب�سي وتلفلفي بال�سال

دقِّت جرا�ص العيد

وعالربد ليكي جتّمد ال�سالل

)1( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي �س: 185.

)2( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي، �س: 184.

)3( اإيليا حاوي مع خليل حاوي �س: 191.
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ثريات وعناقيد)))

ويبدو اأن هذه التجربة مع االإذاعة اللبنانية كان لها اأثر �صلبي؛ فقد اأنفق مكافاأة الق�صيدة 

»يف �صبيل املراجعات والو�صاطات«، وقد اأق�صم اإثرها اأنه ال يلقي اأي ق�صيدة يف االإذاعة، وال 

. ومن االأعمال 
)2(

يذل نف�صه على اأعتابها بني ال�صعراء املتعي�صني بهذا املال البخ�س والذليل«

التي مار�صها خليل »التوريق والتطبيق« كل ذلك ب�صبب احلاجة والفاقة والفقر، وما يهمنا 

من هذه االأعمال اأنها حفرت يف الطبقات النف�صية لديه، ووجهت م�صاعره واأحا�صي�صه وفق 

مركب الظلم واالإح�صا�س بالذل الذي وجه ت�صويره ال�صعري اأي�صًا باجتاه معنّي.

 والتوجه ال�صعري املبكر عند حاوي فقد �صغف »يف تلك احلقبة بني 
ّ
نظراً للتكوين الّنف�صي

عامي 1933 و1936 غاية ال�صغف باالأدب اجلرباين، ف�صاًل عن الّزجل، جربان كان نبيًا لذلك 

د حلم الثورة والتغيري فيهم، وما كان يقوله كاأنه كان ينقله عن 
ّ

اجليل من الفتيان، وهو يج�ص

وح الثائرة بل املتمردة 
ّ
 عن تلك الر

ّ
 وهذا ينم

)3(
ة والغام�صة«

ّ
اأفئدتهم واأل�صنتهم وم�صاعرهم اجللي

التي حتدث عنها جربان يف »االأرواح املتمردة«، ومن الوا�صح اأن حاوي يعّد )جربان( اأحد 

 
)4(

املعلمني االأوائل الذين تتلمذ عليهم و�صرنى الحقًا اأنه األف كتابًا باللغة االإجنليزّية عن جربان

، ويبدو اأن 
)5(

ترجمت ريتا عو�س ف�صاًل منه بعنوان »حتليل ال�صكل واالأ�صلوب لدى جربان«

تقول:  لالأطروحة كاملة، فهي  املرتجم  الن�س  ب�صحة  �صّكها  الرتجمة جاءت الأ�صباب  اإعادة 

»والرتجمة واإن كانت باإ�رصاف املوؤلف، كما يذكر املرتجم، فاإنها اإجمااًل غري مر�صية، واأذكر 

اأنه مل يكن را�صيًا كل الر�صا عنها، وكان يعرف حدود قدرات املرتجم،  اأن حاوي اأخربين 

لكنه كان راغبًا يف اأن ُيرتَجم الكتاب، فلم يثِن املرتجم عن عزمه على الرتجمة، بل �رصف 

، واإذا كان االأمر مهمًا حلاوي اإىل هذه الدرجة، فلماذا مل يرتجم الكتاب 
)6(

الكثري من وقته معه«

بنف�صه، الأنه اأكرث قدرة، وي�صتطيع اأن يعيد �صوغ اأفكاره بلغته االأّم.

)1( )اإيليا حاوي مع خليل حاوي �س: 191.

)2( اإيليا حاوي مع خليل حاوي �س: 197.

)3( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي، �س: 197.

 khalil Gibran, His Background, Character Works )4(

)5( ريتا عو�س، خليل حاوي فل�صفة ال�صعر واحل�صارة، �س: 172.

)6( ( ريتا عو�س، خليل حاوي فل�صفة ال�صعر واحل�صارة، �س: 42.
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وقراأه  خليل  واقتناه  اإال  جلربان  كتاب  �صدر  »ما  اأنه  اإىل  بجربان  االإعجاب  حّد  وي�صل 

اأو  الكتب  من  تالوة  يلقيها  ل�صان خليل،  ترتدد على  كتاباته كانت  وتكراراً، ومعظم  مراراً 

 ومل يكن جربان وحده �صاحب 
)1(

يحفظها عن ظهر قلب وُيلقيها كما كان يف زمن املدر�صة«

االأثر االأدبي والنف�صي يف خليل حاوي ويف �صعره، واإمنا كان هناك على امل�صتوى ال�صيا�صي 

راأى  التي  بعقيدته  »قدم  الذي  �صعادة،  اأنطوان  ال�صوري  القومي  احلزب  موؤ�ص�س  والفكري 

، ويذكر اأن 
)2(

فيها هوؤالء )خليل وجيله( اأن فيها كثرياً من االأنفا�س اجلربانية، فالتحموا بها«

 ،
)3(

العامة« الثانوية  الكلية  يف  وهو   1946 يف  ال�صوري  القومي  احلزب  اإىل  انت�صب  »حاوي 

و»يذكر الذين عرفوا حاوي عن كثب اأنه كان يف اأحاديثه اخلا�صة اإليهم ينّوه بف�صل مبادئ 

.
)4(

�صعادة عليه، ويفتخر مبعرفته ال�صخ�صية بزعيم احلزب ال�صوري القومي االجتماعي«

وال�صيا�صية  الفكرية  منطلقاته  يف  بني  وا�صح  اأثر  احلزب  هذا  يف  التجربة  لهذه  وكان 

اأعماقها،  يف  �صخ�صيته  ر�صمت  القومية  احلركة  يف  حاوي  خليل  جتربة  »اإن  واحل�صارية، 

وكان لها االأثر الفعال يف يقظته الفكرية وال�صعورية واالإرادية يف نظرته اإىل االإن�صان واحلياة 

، رمبا ال يكون االأمر بهذه املبالغة التي يعر�صها الكاتب حممود �رصيح على ل�صان حليم 
)5(

والفن«

جرداق؛ الأن هذه ال�صفات التي يتحدث عنها من طبيعة �صخ�صية حاوي، ورمبا تكون عالقته 

ان�صحب من احلزب  اأّن حاوي  الرغم من  ال�صفات و�صقلتها، وعلى  بلورت هذه  باحلزب 

فاإّن »جرداق« يوؤكد »اأن حاوي الذي ان�صحب من احلزب مل ي�صتطع اأن ي�صحب �صعادة من 

نف�صه كفكر وقدوة ونه�صة روحية ونبالة، واأن يف كل ما ورد يف �صعر خليل حاوي من ذكر 

.
)6(

للفار�س للبطل وللمنقذ وللمخل�س وللمحرر كان �صعادة هو احلا�رص يف فكره ويف وعيه«

تعليقًا على كالم جرداق نت�صاءل: هل حّل �صعادة حمل امل�صيح يف روؤية حاوي وقد راأينا ما 

 والروحي الذي اأدى اإىل الرمز 
ّ
ر من اأثٍر يف عامل حاوي النف�صي

ّ
للم�صيح املخّل�س املنقذ املحر

)1( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي �س: 196.

)2( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي �س: 197.

)3( حممود �رصيح، خليل حاوي واأنطوان �صعادة، روابط الفكر الروحي، �س: 37.

)4( حممود �رصيح، خليل حاوي واأنطوان �صعادة، روابط الفكر الروحي، �س: 37.

)5( حممود �رصيح، خليل حاوي واأنطوان �صعادة، روابط الفكر الروحي، �س: 37.

)6( حممود �رصيح، خليل حاوي واأنطوان �صعادة، روابط الفكر الروحي، �س: 38.
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يظل  ولكْن  حاوي،  يف  �صعادة  اأثر  عن  احلديث  يف  مبالغة  هناك  اأّن  تقديرنا  يف  ال�صعري؟! 

يف ذهننا ت�ساوؤُل اآخر: هل اأراد حاوي اأن يثل دور املتنبي يف بالط �سيف الدولة فاتخذ من 

، وكان 
)1(

�صعادة �صيف دولته؟! ومن املعروف اأنه »كانت معظم �صواهده ال�صعرية من املتنبي«

الهاج�س االأكرب عند حاوي يف هذه املرحلة وما تليها الوحدة العربية والنهو�س العربي، »كان 

ب؟ اإذا حتققت بعد موتي اأمتنى اأن 
ّ
يلتهب �صوقًا للوحدة العربية ويقول: هل تتحقق واأنا طي

.
)2(

يذهبوا اإىل قربي وينادوا: خليل! حتققت الوحدة«

ال�صخ�صية  تركيب  من حيث  عظيمًا  �صبهًا  و�صعادة  »بني حاوي  اأنَّ  �رصيح  ويرى حممود 

«، واتفاق كبري على الروؤية الفل�صفية واملذهب النقدي.. كان كلٌّ منهما موؤمنًا 
ّ
واملزاج النف�صي

اأمته، وخمل�صًا لقيم تراثية ومناقب اجتماعية  قياديًا ي�صطلع به يف �صبيل خال�س  باأن له دوراً 

باالنبعاث  ويوقن  اأجلها،  ومن  االأمة  عن  ميوت  فاديًا  وال�صهامة،  والراأفة  ال�صخاء  اإىل  تدفعه 

.
)3(

فيها«

دفاعًا  لي�س  فخليل حاوي- وهذا  التنا�صخ،  لي�س  لكن  الت�صابه  ق�صية  نقبل  اأن  هنا  ميكننا 

عنه بل كما �صرناه - مثقف ثقافة فل�صفية ونقدية �صاملة وعامة ودقيقة وعميقة، وهو اإىل ذلك 

�صاحب مذهب �صعري خا�س وروؤية قومية عميقة مل تنح�رص ب�صبب العمل ال�صيا�صي، ويبدو 

ا�صة الأنها �صتكون ذات اأثر �صلبي عليه وعلى �صعره وثقافته.
ّ
اأنه اآثر مفارقة ال�صي

واإذا كان االإح�صا�س القومي خلليل حاوي قوّيًا وجارحًا اإىل هذه الدرجة فاإننا ن�صع اأنف�صنا 

ملاذا عمل خليل حاوي  الذي فحواه:  الت�صاوؤل  اأمام هذا  اآخر، ون�صعه كذلك  ت�صاوؤل  اأمام 

والروؤية و�صموليتهما وكان موقفه  النظرة  بتما�صك  يتحّلى  واإذا كان  الربيطاين؟!  اجلي�س  مع 

الفادح؟!  اخلطاأ  هذا  مثل  يف  يقع  فكيف  جازمًا،  �صارمًا  الب�صيطة  ة 
ّ
االجتماعي االأخطاء  من 

يعمل  اأنه كان  اأم  اأوالفقر واحلاجة؟!  مثاًل  اليد  له يف �صيق ذات  ت�صويغًا  اأن جند  وهل ميكن 

امل�صتوى  املجتمع متدنية  اأعمااًل يجدها  قبل  اأنه  راأينا  لقد  اأعمااًل مدنية ولي�صت ع�صكرية؟! 

الربيطاين  اجلي�س  مع  يعمل  اأن  ياأنف  ال  فكيف  فيها،   
ّ
ي�صتمر اأن  ياأنف  وكان  االجتماعي، 

)1( حممود �رصيح، خليل حاوي واأنطوان �صعادة، روابط الفكر الروحي، �س: 32. 

)2( حممود �رصيح، خليل حاوي واأنطوان �صعادة، روابط الفكر الروحي، �س: 38.

)3( حممود �رصيح، خليل حاوي واأنطوان �صعادة، روابط الفكر الروحي، �س: 41.
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اأن  ن�صتطيع  اال�صتعماري! هل  للجي�س  توؤدي خدمة  النهاية  فهي يف  مدنية،  اأعمال  ولو يف 

اأكرث جمريات حياة خليل،  منه  ن�صتقي  الذي  اإيليا يف كتابه  اأخوه  �صاقها  التي  التربيرات  نقبل 

فقد قال: »وقد كان خليل ياأنف، يف البدء، اأن يتعامل مع اجلي�س الربيطاين، واأراد اأن يقف 

الروحي  مر�صده  بل  �صديقه  واأن  والدخالء،  باالأجانب  يندد  واأن  املدوّية،  الوطنية  املواقف 

جربان يغ�سب عليه ويتهمه التهامات الكثرية، ويف هذه املرحلة كان خليل قد انخرط يف 

ج عليه التعامل مع االأجانب 
ّ
احلزب القومي واأخذته ن�صوته وهو�صه، وعقيدة هذا احلزب حتر

املحتّلني، وبعد اأن كان يتاأثم قباًل من العمل اليدوي مل�صقته وامتناع نف�صه عنه لق�صوره عن 

اأحالمه ودنياه، فاإنه بات االآن ينبو عن العمل مع اجلي�س االأجنبي، ويجد يف ذلك نوعًا من 

التنازل واالإذالل، واأنه فقد ماهيته الثورّية الرف�صية، اإال اأن االأهل واالأقارب اأقنعوه باأنه عمل 

ال �صاأن له بال�صيا�صة، واأنَّ هوؤالء مقيمون هنا معه ومن دونه، واأن انقطاعه اأو رف�صه ما كانا 

 .
)1(

حريني اأن يبدال من االأمر �صيئًا«

اإذاً ملاذا مل يخ�صع الأنفته من التعامل مع االأجنبي؟! وملاذا مل يردعه مر�صده احلزبي )�صعادة(؟! 

 باأن مر�صده الروحي جربان �صيغ�صب عليه؟! وما هذه ال�صهولة 
ّ

وملاذا مل يغ�صب عليه كما اأح�س

التي يقتنع بها ويقنع اأهله باأّن اجلي�س الربيطاين مقيم مهما يفعل؟ وهو الذي مل يقتنع باأن تق�ّس 

ُه بنف�صها، وكان )يقيم الدنيا ويقعدها( الأن اأّمه كانت تق�ّس �صعر اأخيه )الذي يجد 
َ
له اأمه �صعر

له املربرات هنا، واأوجد له امل�صوغات هناك اأي�صًا، وكان ي�رّص اأن يذهب اإىل ال�صلبي( احلالق، 

هل املوقف من ق�ّس ال�صعر اأكرث اأهمية وبناء لل�صخ�صية من العمل مع اجلي�س الربيطاين؟! ومتى 

كان �صاحب الروؤيا والروؤية و�صاحب نظرية االنبعاث ال�صارخ من اأجل الوحدة العربية يقتنع 

باأن العمل مع املحتل طبيعي عادي، الأن هذا املحتل مقيم معه �صواء اأقاطعه اأم مل يقاطعه؟ ثم ما 

الذي كان ي�صوق خلياًل اإىل اجلنون الفعلي- كما يقول اإيليا- لو اأنه رف�س العمل مع اجلي�س 

الربيطاين؟ »كان خليل يخو�س يف قلب تلك املهزلة الفاجعة التي كانت متثل يف �صاح الوطن 

حمنة الواقع واملثال، اإنها معاناة االنف�صام الدهري الذي ال يلتقي طرفاه اإال يف حلظات نادرة، 

االنف�صام بني الذات العليا الكامنة يف الداخل، وال�صورة وال�صكل االآخر والذات الدنيا التي 

يعدو بها يف دنيا الواقع واحلتميات اليومية القاتلة، لو اأن خلياًل رف�س العمل مع اجلي�س ذاك، 

)1( اإيليا حاوي مع خليل حاوي، �س: 263.
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.
)1(

لكان عليه اأن يلج يف حالة اجلنون الفعلي«

 هذه امل�صّوغات لي�صت مقنعة مطلقًا، وال تنا�صب ال�صورة )املثال( التي ر�صمها اإيليا الأخيه 

املحتّل  الغازي  اجلي�س  هذا  مع  يتعامل  مل  اإذا  اجلنون  ملاذا  له،  ر�صمناها جميعًا  والتي  خليل، 

: ملاذا كانت رّدة فعله �صد نف�صه قا�صيًة اإىل هذه الدرجة عند 
ّ
اال�صتعماري؟! وال�صوؤال االأهم

اجتياح اإ�رصائيل للبنان وح�صار بريوت، اأمل يطلق النار على راأ�صه احتجاجًا على هذا الغزو؟! 

اإذاً ما املفارقة التي حتدث هنا؟! وملاذا هذا التناق�س الوا�صح بني هذين املوقفني؟! اأم اإن موقفه 

االأخري تكفري عن االأول واحتجاج على احلالتني؟!! هل يعني هذا اأن »ما عجز عنه يف ما�صيه 

.
)2(

كان يثاأر منه يف واقعه احلا�رص حني قّدر له ذلك«

راأينا فيما �صبق اأن )خليل حاوي( كان مناه�صًا للطائفية منذ طفولته، وقد رف�س اأن ي�صف 

اأ�صبح  عندما  ذلك  بعد  املوقف  هذا  ويتابع  احلّق،  الدين  عن  خارجون  باأنهم  االأرثوذك�س 

رجاًل، فحني اأراد االأرثوذك�س اأن ين�صئوا حركة كما اأن�صئت جتمعات طائفية اأخرى، هرع 

هوؤالء اإليه )اإىل خليل( يرون فيه منجاة لهم، يفيدون من علمه وثقافته، ومن �صخ�صيته العروبية 

احلا�صمة واملع�صومة، وما كان من خليل اإال اأن بدت على مالحمه حاالت ال�صوؤم التي جتعل من 

وجهه وجه ذئب قدمي مفرت�س، و�صاح بهم: »اأنا ال اأنتمي اإىل طائفة، واإن كنُت اأرثوذك�صيًا، 

وكل حركة لها �صفة طائفية اأعتربها �صدي، وال اأريد اأن اأكون وجيهًا طائفيًا، فاق�رصوا وال 

.
)3(

تراجعوين يف هذا ال�صاأن بعد االآن«

»اأنا رجل م�صتقل،  قال لهم:  )الو�صائط(  االإحلاح عليه واأر�صلوا  اأمعن هوؤالء يف  وعندما 

وعروبتي هي عروبة خا�صة، وثوريتي هي ثورية خا�صة، واأنا ال اأنطق با�صم اأحد، وال اأ�صمح 

، هنا تتجلى �صخ�صية حاوي التي نعرفها، والتي عهدناها يف �صعره 
)4(

الأحد اأن ينطق با�صمي«

املوقف  الكون مهما يكن »هذا  الكون واالإن�صان واملجتمع وكل �صيء يف  ويف مواقفه من 

باعثًا ال�صطهاده يف )منطقتهـ( ويف بريوت، والت�صييق عليه حتى االختناق والرغبة ال�صاعقة 

)1( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي، �س: 264.

)2( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي، �س: 265.

)3( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي �س: 265.

)4( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي �س: 266.
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وال�صادية باالإذالل املتعّمد واملتمادي، ومن ثمة كان �صببًا اأ�صا�صيًا وحاداً يف قراره االأخري الذي 

. ومتّثل هذه احلالة ماأ�صاة املثقف العربي الذي يحاول اأن يخرج 
)1(

اتخذه لو�صع حٍدّ حلياته«

، ومما ال �صك فيه 
ّ
 اأم الّطائفي

ّ
عن االأعراف ال�صائدة �صواء اأكان ذلك على امل�صتوى االجتماعي

 مبدى املاأزق املع�صل الذي يعي�صه 
َّ

اأّن هذا الو�صع هو الذي كان يوؤرق )حاوي( وَيْجَعُلُه ُيح�س

الوطن، فهو موؤمن اأ�صّد االإميان باأنَّ هذه احلالة الطائفية هي التي جعلت املجتمع العربي يف 

ة اأنَّ هذا املوقف حدث  هذا امل�صتوى من التخّلف، وهي التي �صتبقيه يف هذا امل�صتوى، خا�صّ

اإعالن  و�صبقت  للبنان  ال�صهيوين  االجتياح  �صبقت  التي  البغي�صة  الطائفية  احلرب  مرحلة  يف 

حاوي نهاية حياته.

خليل حاوي والجامعة و�سومعة كيمبردج:

، و»كان خليل يف 
)2(

املدر�صة« اإىل  املنتظمة  للعودة  نف�صه  اأن »يعّد  ا�صتطاع خليل حاوي 

مااًل  ينفق  العلم، وال  �صبيل  اإاّل يف  وقتًا  ينفق  للعلم.. وال  ك 
ّ

يتن�ص براهب  اأ�صبه  املرحلة  تلك 

ة، و�صار 
ّ
، وهذا االإعداد جعله م�صتعّداً للدخول اإىل »اجلامعة االأمريكي

)3(
اإاّل يف �صبيل العلم«

يدر�س درا�صات اأكادميية على اأ�صاتذة معروفني، بل اإّنه جعل يروي ظماأه الالنهائي للقراءة، 

التي  ثقافته  اأثرى  ما  وهذا   
)4(

به« ة  اخلا�صّ مكتبته  وكاأنها  غدت  االأمريكية  اجلامعة  ومكتبة 

وبهذا حقق  ال�صعرية..  �صعره و�صورته  النقدّية ويف  كتاباته  �صرناه يف  غنى  واأغناها  لها  ح�صّ

، وظّل 
)5(

اأن كانت »اأحالمه كلها نحيب« اإىل اجلامعة بعد  خليل حاوي حلمه يف الدخول 

ال�صيف  ن�صوة  يف  ي�صتحم  و�صار  كداأبه،  اجلبل  اإىل  �صعد  فقد  بالطبيعة،  عالقته  على  خليل 

، ولكن هذا احللم مل يكن حتققه لي�صري ب�صهولة، فقد توقف يف ال�صنة 
)6(

ونعيم �صهور ال�صوير«

ال�صنة، وقد عرف ذلك زمالوؤه وغريهم من  درا�صته يف هذه  نفقات  يجد  يعد  الرابعة، ومل 

)1( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي �س: 266.

)2( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي، �س: 283.

)3( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي �س: 283.

)4( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي �س: 321.

)5( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي �س: 378.

)6( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي �س: 379.
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اأهل بلدته، فراحوا يتربعون باإعطائه هذه النفقات، ولكنه كان اأبيًا رف�س كل العرو�س التي 

تو�صلت اإىل اأن »يتمادى هوؤالء ويوهمون خلياًل باأنهم حريون اأن يركعوا اأمامه ويطلبوا منه 

.
)1(

اأن يقبل مالهم«

و�صهد العامل الفكرّي خلليل حاوي يف اجلامعة حتواًل كبرياً على م�صتوى االنتماء القومي، 

واأردنيني  �صوريني  كله،  العربي  العامل  من  طاّلبًا  الدرا�صة  يف  وزمالئه  رفقائه  من  لقي  فقد 

وعراقيني وكويتيني، واإن كانت �صلته بالطلبة اللبنانيني اأقوى.. هذا املجتمع �صبه العربي الذي 

ى  التي تتعدَّ النزعات القومية االأخرى  ك فيه 
َّ
اإىل بلدان كبرية وكثرية حر  فيه باالنتماء 

ّ
اأح�س

.
)2(

وري القومي، وعرف اأّن االنتماء العربي هو اأ�صلم واأو�صع«
ّ

نطاق املجال »ال�ص

وبعد ذلك نال درجة املاج�صتري بعد اأْن قراأها ب�رصف »اإ�صحق مو�صى احل�صيني«، وخرج 

اأنه عرب  اأو �صبه منهك نف�صيًا وج�صديًا ووجوديًا، وعرف  خليل من حومة املاج�صتري منهكًا 

امل�صتبعد  واأّن ما�صيه  ان�صقاقات كثرية،  انف�صام  �صيكون يف حاالت  اجلامعية  اإكمال درا�صته 

، وكذلك 
)3(

واأ�صرت« اأرقى  اأموٍر  كان يف  واإن  عنه،  غاب  ما  �صبيله  غري  واملدفوع يف  د 
ّ
واملقي

ا�صتطاع اإجناز الدكتوراه باللغة االإنكليزية يف كيمربدج، »وهذه احلالة رافقته يف كيمربدج، 

والريح( و)وجوه  )الناي  ق�صيدتي  هناك، وبخا�صة يف  نظمها  التي  ق�صائده  وانعك�صت يف 

.
)4(

ال�صندباد(«

)1( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي �س: 379.

)2( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي، �س: 390.

)3( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي �س: 398.

)4( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي �س: 399.
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الف�سل الثالث

اأنواع ال�سورة ال�سعرية 
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اأنواع ال�سورة ال�سعرية عند خليل حاوي:

اإن البحث يف مفهوم ال�صورة ال بد اأن ي�صتدعي احلديث عن اأنواعها، هذه االأنواع التي 

تتعدد يف االإطار العام، والتي يغدو ت�صنيفها على اأ�صا�س الطبيعة الناظمة اأو املهيمنة على اجلو 

العام لها.

والقارئ ل�صعر خليل حاوي ال بد اأن ت�صتوقفه ظاهرة التنوع يف ال�صورة، ومن ي�صتق�ِس 

موا�صعها يف الديوان �صيالحْظ ح�صوراً كثيفًا وراقيًا �صواء كان االأمر يف نوع ال�صورة اأم يف 

م�صتواها وف�صائها التعبريي، ويكمن الرقي الفني يف �صياغة ال�صورة عند خليل حاوي يف اأنها 

حتاول النزوع اإىل عامٍل خا�ٍس، حيث متثل ال�صورة روؤيًة واأداًة تعبرييًة مميزًة وخا�صًة، وكذلك 

الذي  ال�صخ�صي واالإبداعي  لها ح�صورها  ال�صورة عند خليل حاوي �صورًة متفردًة،  تغدو 

ميكن اأن يتلم�صه املتخ�ص�س واخلبري.

ومل اأ�صاأ يف هذا الف�صل اأن اأتعر�س اإىل كل ال�صور عند خليل حاوي، ل�صيق املقام وللزخم 

الكبري الذي يحفل به الديوان، ومن هنا كان انتخابي لل�صورة امل�صهدية، وال�صوئية، والّلونية، 

اأقدم منوذجًا نقديًا  اأن  واحلركية، حل�صورها الوا�صع عرب م�صاحة لي�صت بال�صغرية، وحاولت 

ومي�صًا  الباحث  فيها  يجد  التي  الق�صائد  لعنوانات  بنيويٍة  درا�صة  �صوء  يف  الب�صيطة  لل�صورة 

تعبرييٍة  ف�صاءاٍت  يلقيه من  الومي�س وما  ير�صد هذا  اأن  يقف عندها، ويحاول  اإبداعيًا جتعله 

اإبداعيٍة.

واعتمدنا يف درا�صة اأنواع ال�صور على تق�صيم الدكتور نعيم اليايف يف كتابه )تطور ال�صورة 

الفنية( وكتاب �صا�صني ع�صاف )ال�صورة الفنية: وجهات نظر عربية وغربية(:
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ال�سورة الم�سهديّة:

ة يكون لل�رصد 
ّ
وهي م�صهٌد ت�صويرّي متالحق تتتاىل فيه ال�صور، وترتاكم بطريقٍة ملحمي

ًة 
ّ
حلمي وروؤيا  فكريًّة  روؤيًة  يقدم  و�صفي،  �صعري  م�صهد  ذلك  من  فياأتلف  االأكرب،  اأثره  فيها 

بال�رصدية،  امل�صهديّة عند حاوي  ال�صورة  زت 
ّ
واالأ�صطورة.ومتي الكابو�س  فيها  ميتزج  ًة 

ّ
ملحمي

وجدير بالذكر اأن ق�صيدة البحار والدروي�س خري مثاٍل على ال�صورة امل�صهدّية ، نقراأ يف ق�صيدة 

البحار والدروي�س:

»...واأرى ، ماذا اأرى؟

موتاً ، رماداً وحريْق....!

ِّ
نزلْت يف ال�ساطِئ الغربي

حّدق تَرها ... اأم ال تطيْق؟

...............

ى ني املحمَّ اآِه كم اأُحرقُت يف الطِّ

ني املََواْت))). اآه كم متُّ مع الطِّ

ويف  رماداً،  يتدفق  ونهٍر  للموت،  اأ�صطورٍة  اإىل  حاوي،  عند  امل�صهدّية  الق�صيدة  تتحّول 

ترت�صم يف لوحاٍت  �صاحبٍة،  اأيقوناٍت  الرمزية  ال�صور  تتوارد  الفاين،  ياأ�صه وا�صت�صالمه   
ّ
خ�صم

ها مفردات من الغرق والعتمة وظلمة الكهوف، ثم ما تلبث  اإ�صاءاتها خافتٌة واألوانها قامتٌة، تلفُّ

الريح اأن تذرَو رمادها يف ال�صتات بعدما غادرها احلريق.

ت�صّقع  التي  املوات  دّوامة  يف  خامداً،  االأنفا�س،  خمنوق  ه�صي�صًا،  ال�صاعر  �صوت  وياأتي 

االنك�صار  وعوا�صف  لقدره،  مهزومًا  في�صت�صلم  االندحار،  �صحيق  اأّمته يف  وتغّور  حا�رصه، 

د، ولكنه 
ّ
تفتح �رصوخًا يف داخله املحا�رص بال�صاأم واالأحزان، فتتاأجج لديه رغبة التدمري والّتمر

يظل ينو�س متاأرجحًا بني اآالمه الذاتية، وعمق اجلرح الغادر الذي يلتهم ج�صد اأمته، فيبحث 

بًا عن حلظٍة تخلع نورها  ى االآفاق منقَّ
ّ
 وي�صدو ق�صائده لبعث جديد يتحر

ّ
عن اخلال�س الكّلي

)1( خليل حاوي، الديوان، �س: 49-45
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على الكائنات، » فمنذ بدايات نهر الرماد عا�س حاوي اأزمة احل�صارة االإن�صانية، يف جتلياتها 

ال�رصقية والغربية، فتّج�صدت روؤيته وجتربته يف �صورتي البحار والدروي�س، البحار رمز االإن�صان 

 املعا�رص، وقد خذله العلم وجردته احل�صارة املادية من اإن�صانيته فاأبحر للبحث عن ذاته 
ّ
الغربي

 املنغم�س يف الغيبيات، وغري 
ّ
وعن حقيقته الوجودية ال�صائعة، والدروي�س رمز االإن�صان ال�رصقي

د فكره، واأ�صاع ذاكرته احل�صارّية ووعيه بالزمن،  ه، وجتمَّ
ّ

الفاعل يف التاريخ، وقد تبّلد ح�ص

العربية  النه�صة  اإىل  اأيٌّ منهما  ال�صاعر متزقًا بني منوذجني ح�صاريني �صائدين ال يوؤّدي  ويعاين 

ملا هو م�صيطر من مظاهر املوت، وال تنال با�صتعارة  ا�صتمراراً  النه�صة  املن�صودة؛ فلن تكون 

النموذج الغربي امل�رْصِف ذاته على االنهيار، ويقف ال�صاعر عاجزاً عن البترِّ باإجابة �صافيٍة، 

غري اأن وعي االأزمة وجت�صيدها �صعراً، منطَلٌق لتحقيق النه�صة ملا ينطوي عليه الوعي احل�صارّي 

.
)1(

 من فعل تاريخي«
ّ
واالإبداع الفّني

وم�صبعٍة  متناق�صٍة  اأبعاٍد  ذات  متاأّججٍة  روحيٍة  بتجربٍة  حاوي  خليل  ال�صاعر  تغذى  فقد 

ة وا�صت�صلم 
ّ
باملفارقات، فالغرب فيه احل�صارة املاّدّية التي ا�صتحالت وح�صًا التهم القيم االإن�صاني

ة فاقد الإرادة التعامل 
ّ
حاته املاورائي ات اجل�صديَّة، بينما ال�رصق غارق يف تهومياته ومو�صَّ للملذَّ

بًا 
ّ
االإيجابي مع واقعه املادي الذي يفرت�س به اأن يكون املدخل اإىل عامل الغيب، ال اأن يكون مغي

يف وجوده العياين مرفو�صًا ب�صبب جتاوزه من قبل اإن�صانه الذي يتعلق بالغيب تعلقًا كليًا فيخّل 

بامليزان الذي يحكم بني الطرفني كل بح�صب مقاديره، لذلك نرى خليل حاوي يف حالة من 

اأن يحقق ملعادلته العاتية طرفني متعادلني وهو يقف على �صخرة من  الالتوازن، بل يحاول 

احلرية والرتدد، يتجاذبه الياأ�س والعبث واملوات، فكان يعرّب عن حالة من العبث الوجودي يف 

 غري 
َ
الق�صائد االأوىل من نهر الرماد، وكان يعاين املوت احل�صاري يف ال�رصق والغرب: »مل ير

ار والدروي�س( فظن  طنٍي ميت هنا، وطني حار هناك، )طني بطني( كما يقول يف ق�صيدة )البحَّ

 وهذه الروؤيا جلية يف �صعره، وتطفو من اأعماق ال 
)2(

ال�صاعر اأن املوات يف االجتاهات كلها«

وعيه الذي يحتفظ بفواجع األيمة، يربهن على ذلك ت�صويره للبحار »ال�صندباد« الذي يغامر 

ويقارع االأمواج العاتية، وي�صارع االأهوال التي تعار�صه، ولكنه يف النهاية يحط على �صاطٍئ 

)1( خليل حاوي، مقدمة الديوان: �س 13-12.

)2( ريتا عو�س، اأ�صطورة املوت واالنبعاث يف ال�صعر العربي احلديث، �س 113.
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دفعته اإليه االأمواج والعوا�صف.

وهذا اإيحاٌء اإىل �صلبية جهود ال�صندباد؛ الأنه ي�صت�صلم يف النهاية اإىل قدره والق�صاء املحتوم 

عليه، فال حول له اأمام قوة اللجج والعوا�صف التي ت�صرّيه بح�صب رغبتها، بعيداً عن اإرادته اأو 

عن وجهته التي يبتغيها، فهذه الهزمية االأوىل التي يتاأ�ص�س عليها املجهول الذي ينتظر ال�صندباد 

معها،  تعامله  وكيفية  لها  ال�صندباد  اكت�صاف  انتظار  يف  يخبئها  التي  وغرائبه  مفاجاآته  بكل 

ولكن يظهر لنا فيما بعد اأن هذا املجهول هو �صاطئ �رصقي:

بعد اأن عانى دواَر البحِر

وَء املداجي عرَب عتماِت الطريْق وال�سَّ

ومدى املجهوِل ين�سقُّ عن املجهوِل

عن موٍت حميْق

ين�رصُ االأكفاَن زرقاً للغريْق

ت يف فراِغ االأفق اأ�سداُق كهوف ومتطَّ

لّفها وهُج احلريْق

يُح  بعد اأن راوغُه الرِّ

ِق العريْق ))) يُح لل�رصَّ رماه الرِّ

هنا يربز �صغف ال�صاعر بالتلوين ال�صوري يف ا�صتخدامه لتقنيات املجاز املختلفة، ويرتقي 

بل  الت�صبيهية،  االأداة  تنت�صفهما  اللذين  املتعادلني  الطرفني  ذات  النمطية  ال�صور  عن  رويداً 

ال�صوء  قوله:  مثل  اللغوية  املثنويات  اأو يف  اال�صتعارة،  اأكرث جتريدية وموغلة يف  ال�صور  تبدو 

املداجي، اأ�صداق كهوف، حيث هذه ال�صور تد�سُّ باإيحائها املفزع حركة اخلوف امل�صطربة 

يف قلب ماأ�صاة ال�صندباد حني �صياعه ومقارعته املوت يف ظل االأمواج العاتية، وبعدئٍذ ترتخي 

االأحداث، وتهداأ العا�صفة لرنى الريح الثعلبية، يف مراوغتها قد اأف�صت به اإىل �صاحل �رصقي 

)1( خليل حاوي الديوان: �س 41
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اأَة يف ظالل 
ّ
فة التَّواقة اإىل جنات االإله وفرادي�صه املخب هادئ لكنه ي�صّج بحركة النف�س املت�صورِّ

ثنايا  املكنون بني  الفرج  انتظار  انهيار احلا�رص يف  اأنقا�س  متباينة على  ثنائية  فتقوم   ، املاوراء 

الغيب ، ومتثرِّل هذه الثنائية �صورة الدروي�س املت�صوف الذي يحمل يف ذاته تناق�صا حاّداً بني 

ت ي�صل اإىل ما يحلم 
رِّ
 ميار�س حياته االعتيادية، وال مي

ٌّ
حياته االأر�صية �صبه املوات، فال هو حي

كٍة باأر�ٍس موحلٍة 
رِّ

ٌف عتيٌق امتدت فروعه كجذوٍر متم�ص به يف خياله واعتقاده، بل هو مت�صورِّ

فبات �صاكنًا �صامتًا، تكاثرت حول ج�صده ويف مطاوي جلده طحالب وطفيليات فغاب عن 

ه اإىل عامل اآخر حتى ن�صي نف�صه، فبات طينًا  وعيه واإدراكه يف ظل ممار�صته الأحالمه التي ت�صدُّ

يدل على رمق  البقاء، وال  احلياة وحيوية  اخليال، وخاويًا من حركة  بتهوميات  مواتًا مفعمًا 

يكون طحلبًا  كاد  و�رصو�صه حتى  عروقه  على  الطحالب  هذه  تغّذي  غرُي  الروح يف ج�صده 

ل اأن يكون طينا؛ الأن الطني هو اأ�صل احلياة، فا حّتد به يف حقيقٍة ال  طفيليًا مثلها، ولكنه ف�صَّ

ة اأخرى، 
ّ
ه، ثم يخرج منه كر ني مرجعه ومردُّ ني واإىل الطرِّ يجد لل�صك اإليها منفذاً، فهو من الطرِّ

تعاين  من حوله  االأر�س  كانت  عنده رحاله، حيث  ال�صندباد  الذي حطَّ  الدروي�س  هو  هذا 

 فيها بليد ميت، والذكريات ت�صمحل ومتوت خلف املدى 
ُّ

التعب والهدوء وال�صكون، واحل�س

املّت�صع الالنهائي بت�صّطحه، فكاأّن املكان اأ�صطورٌة اأو �صالٌة خا�صعٌة ، اأو حانٌة ال �صجيج فيها، 

وال حركة متواترة، هكذا هي حمّط ال�صندباد:

واْة حّط يف اأر�ٍص حكى عنها الرُّ

حانٌة ك�ْسلى، اأ�ساطريٌ، �سالْة

 الهيمنَاْت
ّ
ّل رخي ونخيٌل فاتُر الظِّ

مطرٌح رطٌب مييت احل�ّص

يف اأع�سابه احَلرَّى، مُييُت الذكرياْت

ى دى النائي املدوِّ وال�سَّ

وغوايات املواين النائيات))).

)1( خليل حاوي الديوان �س:42
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ر بالوطن العربي،  ي�صري ال�صاعر يف �صورٍة وا�صحٍة اإىل الواقع الذي يعي�صه، وال يفتاأ يذكرِّ

فالنخيل فاتر الظل، �صورة طاغية يف رمزيتها الّدالة على االأمة العربية اأو ال�صحراء العربية، ثم 

ال�صالة واالأ�صاطري توحي بعفوية اإىل ال�رصق املثقل بحكاياته واأ�صاطريه الغربة واحلا�رصة، ولكّنه 

ة ال يجد يف اأ�صاطريه احلركة واحليوية التي كانت ت�صج بها، بل يلتقي باأع�صاٍب 
ّ
يف هذه املر

 ميت، وح�صارٍة منطويٍة حتت جناح خياالت املت�صوفة، هذا هو الدروي�س رمز 
رِّ

باردٍة وح�س

الربودة وال�صكون والعبثية فاأنى لل�صندباد اأن يفوز عنده مبا ي�صعفه ويجريه يف حمنته:

راوي�ِص الُعراْة اآِه لو ي�سعُفُه زهُد الدَّ

كِر خْتُهم َحَلقاُت الذِّ دوَّ

فاجتاُزوا احلياة

حلقاٌت حلقاٌت

َحْول دروي�ٍص عتيق

�رص�ست رجاله يف الوحل وبات

�ساكناً، ميت�صُّ ما تن�سُحُه االأْر�ُص املََواْت

 النبات
ُّ
يف مطاوي جلده ينمو طفيلي

هِر َولَبالٌب �سفيْق طحلٌب �ساَخ على الدَّ

ه لن يَ�ْستفيْق غائٌب عن ح�سِّ

ي ه ِمْن مو�سِم اخِل�سب املدوِّ حظُّ

يف الُعروق

هو االأنيق ُرَقٌع تزرُع بالزَّ

جلَدُه الرَّثَّ العتيْق)))

)1( خليل حاوي الديوان �س44-43-42
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مبن يلتقي ال�صندباد، اإنه يعيد ذاته ولكن يف �صورٍة اأخرى، اإذا كان قد غادر موطنه الذي 

فاإنه يحّط يف  ًا يف املغامرة وك�صف اجلديد 
ّ
القيود، وُحب اأثقلته امللذات املادية فراراً من هذه 

دها 
ُّ

لتج�ص الفاقدة  الروحية  امللذات  عند  العرجاء،  املعادلة  من  االآخر  الطرف  عند  اأ�صفاره 

 املعادلة 
ّ
ُتتم اٌر اأحادي الطرف، حيث ال تّتحد هذه املادية مع الروحية التي 

َ
اإنه تكر املادي، 

غيبه  عن  م�صتف�رصاً  الدروي�س  اإىل  املحتوم  �صوؤاله  يوّجه  اأن  يلبث  ال  ولكنَّه  متوازنًة،  وجتعلها 

يرِّ الذي يدور يف فلكه:  الرثَّ

رْت ْ عن كنوٍز �َسمَّ هاِت خربِّ

عينيك يف الغيِب الَعميْق)))

اأقام عليه  الذي  الطني  الدروي�س،  الذي هو حمور تفكري  الطني  فياأتيه اجلواب من �صلب 

�رصو�صه،  فيه  ع 
َّ
وفر جذوره،  فيه  ومدَّ  الوجود،  اأعماق  يف  قائمًا  �صكنًا  وافرت�صه  عر�صه، 

اإىل  االأزل  من  امتداٌد  اإنه  حيق، 
َّ

ال�ص الزمن  الدهر، وطفيليات  من حوله طحالب  وا�صتقطب 

االأزل، فمن الطني ال�صندباد، والدروي�س، ومن الطني اأثينا وروما، ومن الطني املوت واحلريق 

والرماد، قد اجتمعت ثنائية املوت واحلياة: 

قابٌع يف َمْطَرحي من األِف األٍف

قابٌع يف �سفَّة الَكنِج العريْق

طرقاُت االأَر�ِص مهما تتناَءى

عند بابي تَنتهي كلُّ طريْق

وبكوخي ي�سرتيح التَّوءمان

اهلل، والدهُر ال�سحيْق

واأرى، ماذا اأرى؟

موتاً، رماداً وحريْق....!

)1( خليل حاوي الديوان �س44
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ِّ
اطِئ الغربي نزلْت يف ال�سَّ

ْق ترها... اأم ال تُطيْق؟ حدِّ

... ذلك الغوَل الذي يُْرغي

نُي حمموماً، وتنحمُّ املواين فرُيغي الطِّ

ى وتُعاين واإذا باالأر�ص ُحبلى، تتلوَّ

نِي، من اآٍن الآِن فورًة يف الطِّ

فورًة كانت اأثينا ثم روما...!

ى ح�رصجْت يف �سدِر فاين وهَج حمَّ

خّلفت َمْطَرَحها بع�َص بُثُوٍر

ورماٍد من نفاياِت الّزمان

ذلك الُغوُل املعاين

ما اأراُه غرَي طفٍل

من مواليد الثواين

َويَداً �َسْمَطاَء من اأع�ساِبِه تن�سُل

اأكفاناً له واملوُت داين)))

ال�صندباد  اأمام  الغيبية  معارفه  من  الدروي�س  املت�صّوف  يعر�صها  التي  الفل�صفية  الروؤية  اإنها 

ويحاول فيها اأن يربر اأ�صطورة اأ�صله الطيني الذي يلتقي فيه مع �صائر املخلوقات والكائنات، 

ر،  املتكدرِّ واقعة  اإىل  وا�صت�صالمه  والطفيليات  بالطحالب  املوبوء  �صكونه  ذلك  على  يبني  ثم 

وانتظاره الفرج من الغيب املاأمول، كل ذلك يف فهٍم رمزيٍّ لهذا العامل الذي يعي�صه، ويقدمه 

اأ�صا�س عدميته، وانتفاء جدواه، و�صلبيته املقيتة التي تطبع االأ�صياء واملوجودات بالزيف  على 

)1( خليل حاوي الديوان �س:47-44
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اء ذلك بارتقائه الروحي، و�صمّو نف�صه يف ملكوت املاوراء، تاركًا 
ّ
ك من جر

ّ
والوهم، فيتم�ص

ُي�صاب  هنا  ومن  املادية،  احلياة  يف�صلون  الذين  الأولئك  ت�صوره  يف  كما  احلياة  �صبح  وراءه 

ُف   فا�صٍل واإنه يطوَّ
ٍّ
ال�صندباد »بالرعب من ذلك اليقني، وقد اأدرك اأن تطوافه لي�س �صوى حَتر

م على ذاته، وهو يقيم يف مكانه، واإن كانت امل�صافات تاأخذه وتناأى به وتطلعه على  كمن يدورِّ

دٍة ال حدَّ لها احلركة طينية اأي�صاً، وهي دائرية تنطلق من ذاتها وترجع اإليها.. ونرى  اأمكنٍة متعدرِّ

الروؤيا، فينطق كاالأنبياء  له  الدروي�س املتطنّي باالأوحال وال�رصو�س والنباتات الطفيلية تتجلى 

.
)1(

فًا يف حدود االأ�صياء وماهياتها الزائفة..« م�صتقطبًا الزمن التاريخي واالأمكنة ومتطورِّ

ثم  فيه  واملوت  الطني  اأ�صطورة  خالل  من  االأر�س  برحم  ال�صلة  الوثيقة  التجربة  هذه  اإن 

الوالدة منه؛ قد جعلت خليل حاوي يعود يف بنائه ال�صعري اأي�صًا اإىل ذلك الرحم الذي تنبلج 

منه ال�صور ال�صعرية يف والدٍة جديدٍة ذات قيمة اأولية غري م�صتهلكة، وهذا يعني اأنه يعود اإىل 

اجلذور ينهل من اللغة البكر ذات املفردات الهائمة التي ت�صبح يف ف�صاء الفكر واال�صتخدام 

اليومي، دون اأن يعريها االآخرون ُجلَّ اهتمامهم، فاقتن�صها خليل حاوي و�صنع منها �صورة، 

ور�صم بها خياالته، وما كانت تهيم يف ذاكرته من �صوٍر جزئية. وهنا ال يحتاج ال�صعر اإىل 

التي  الوليدة  وال�صورة  املعربة،  الكلمة  اإىل  يحتاج  ما  بقدر  والزرك�صة،  والتو�صيح،  التحبري، 

االأوىل،  البذرة  من  ن�صاأت  �صافيٍة،  �صاللٍة  اأجماد  حتكي  كاأ�صطورٍة  الطني،  اأح�صاء  من  تندلق 

دت يف حركتها الهيولية نحو االأعلى، ثم ما لبثت اأن كررت دورتها الالنهائية يف الن�صوء  ومتدَّ

�س باأ�صطورة الطني، واخللق االأول، وبداية التكوين.
َّ
واالرتقاء، اإنها الفكرة ال�صوفية التي تتلب

غورها  يف  وغرائبية  اأولية  دالالت  ذات  عنها  املعرّبِة  ال�صعرية  ال�صورة  �صتكون  كذلك 

على  ين�صحب  التعبري  وهذا  الطيني،  قمقمها  من  احلياة  وانطالقة  التكوين  الأعماق  و�صربها 

د باالأ�صياء ويرتفع عن االأنانية، كت�صامي الروح يف ال�صوفية اأو البوذية  الفكر الكلرِّي الذي يتوحَّ

فتنال ال�صحنات العاطفية، وتغمر الق�صيدة بوحدٍة جماليٍة، وحالة من اللذة، التي يغدق تناغما 

التي  العجيبة  بالروؤيا  وذهواًل  ع�صويًا،  ومنّواً  و�صورًة  واإيقاعًا  الق�صيدة  فكانت  وان�صجامًا، 

ي باالإعرا�س دون االإغرا�س، الروؤيا �صبه العدمية والتي حتققت  توجز الزمن املتثائب واملتمطرِّ

ًا 
ّ

للدروي�س واكتملت فيه، مكنت من العبارة �صبه الكلية والتي تاآلفت، نغمًا و�صورة وح�ص

)1( اإيليا حاوي مع خليل حاوي، �س:473-472
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ح، والذي ي�صتقرئ م�صافات الزمن والوجود،  ونَف�صًا، وهذا اخللق اخلالق بخفر ودون تبجُّ

قلب  الفكرية يف  املعادالت  تكون  اأن  قباًل  اأ�صاغت  وما  األفت،  ما  التي  الذائقة  ي�صعق  كان 

ته و�صوّيته وتكون هي اإياه فعليًا الفكر هنا، روح ال�صعر، بل اإن الفكر 
َّ
ال�صعر، واأْن متّثل ماهي

حني اأغمي عليه تولدت التجربة ال�صعرية باأبعادها �صبه الكلية...

واحلقيقة اأن �صعر خليل كال�صيكي، على رمزية خفرة و�صورة جت�صيديّة من الداخل وهو 

جار على ر�صله ومنبثق من ذاته ولي�س فيه اأفكار مقررة و�صور م�صتنفذة فاقدة احليوية والن�صغ، 

. لقد 
)1(

نة يف معامل التطور الداخلي لعملية اخللق الفني«
ّ
وميكن اعتبار هذه الق�صيدة مرحلة بي

العقم يف  ل  ت�صكرِّ التي  املتهاوية،  احل�صارية  االأبعاد  ذات  امل�صهدية  بنى خليل حاوي �صورته 

اأقام رحالته يف مكان واحد، يكاد يدور فيه،  الرحالة، ولكنه  ال�صندباد  احلياة، على رمزية 

التقدم  الرغبة يف  الوجود، وفقدان  عبثية  اإىل  اإيحاء  منها، يف  انطلق  التي  النقطة  اإىل  ويرجع 

اإىل  املتطلع  املت�صوف،  الدوري�س  م�صهد  والعقم يف  واملوات  العبثية  �صعوداً، وعرب عن هذه 

اآفاق خيالية غري جمدية، يف حماولة اإنقاذه من واقعه الطيني املوبوء بالطحالب الطفيليات غري 

ال�صندباد متعة رحالته  االآخرين، وتتغذى على دمائهم، ففقد  تعي�س على كّد  التي  املنتجة، 

ومغامراته وارتّد اإىل ذاته مدحوراً اأمام هول املاأ�صاة االإن�صانية، وانكم�س الدروي�س وا�صمحل 

يف فراغه الذي يعي�صه واأ�صبح يف �صمت مطبق يف �صكونه و�صلله، فما ا�صتقر اإاّل يف املوات 

الوعي  فقدان  من  م�صتنقع  يف  ليغفو  الطني  يف  بعروقه  و�رّص�س  اأيامه،  بظالم  وتدثَّر  ال�صوؤم، 

ذاته،  �صحية  ليكون  هاته، 
ّ
وتر زيفه  اإىل  ورَكَن  رّثة،  رّمة  واأ�صبح  فت�صاءل ج�صده  واالإدراك 

ينطفئ االأمل وتخبو ذبالته،  ويغرق يف دوامة من العبثية واالنهيار االإن�صاين، ورويداً رويداً 

وت�صيطر �صهوة املوت على املكان، وت�صيع القيم واملبادئ، في�صارك ال�صندباد الدروي�س عقمه 

اأو  ًة 
َّ
فيغدو �صحي ذاته،  تلقاء  ير�صمه من  الذي  اإىل قدره  املحاولة، وي�صت�صلم  وال جدواه من 

قربانًا لنف�صه التي ا�صتع�صى عليها اخلال�س فانقادت للموت:

ّ
خلِّني ! ماتَْت بعيني

ريْق مناراُت الطِّ

)1( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي يف م�صرية حياته و�صعره، �س 475-474
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خلِّني اأم�ِص اإىل ما ل�سُت اأدري

لن تغاويني املواين النائياْت

ى ها طنٌي حممَّ بع�سُ

ها طنٌي مواْت بع�سُ

ى ني املُحمَّ اآِه كم اأُحِرقت يف الطِّ

ني املواْت اآِه كم متُّ مع الطِّ

لن تغاويني املواين النائياْت

يِح، ملوٍت خلِّني للبحِر، للرِّ

ين�رص االأكفاَن زرقاً للغريْق

ريْق مبحٌر ماتَْت بعينيِه مناراُت الطَّ

وُء يف عينيه ماْت ماَت ذاَك ال�سَّ

الْة))) يه وال ذلُّ ال�سَّ ال البطوالُت تنجِّ

تطغى التجربة احلياتية الذاتية على فكر خليل حاوي، ويبدو م�صت�صلمًا لها، يف ا�صتخدامه 

واملوات،  العقم  م�صاهد  فتتوارد  للوجود،  روؤيته  عليه  متليه  ما  ير�صم مالحمها وفق  الأ�صطورٍة 

وي�صبح ال�صندباد رمز املغامرة واال�صتك�صاف واالإبحار قزمًا ال حول له وال قوة، م�صت�صلمًا 

حقيقًة  املوات  فيغدو  منه  المنا�س  حمتوٍم  كاأمر  الدوري�س  به  يبوح  الذي  االإن�صاين  لقدره 

م�صيطرًة، ويبتعد اخلال�س، ويلوح من اأفق يغيب خلف اأخيلة الدروي�س وت�رصعاته ال�صوفية 

الهائمة يف �صفحة الالمعقول. وتظهر جتربة حاوي ال�صعرية كوعاٍء يحت�صن جتربته احلياتية، 

ق ي�صبح يف دعواته اخلاوية، فيتقزم االإن�صان،  حيث احل�صارة املادية جوفاء ال روح لها وال�رصَّ

ويفقد حيويته، وت�صمحلُّ اإرادته، ورغم ذلك يبدو اأن بريقًا ما يلمع يف ذهنية ال�صاعر كاأمنية 

يعدمها حرف »لو«:

)1( خليل حاوي الديوان �س 47.

SoraaSh3rya.indb   111 1/24/10   11:23 AM



112

لو كان فينا جمرٌة خ�رصا

لثارْت وا�ستحالْت خنجراً ي�سيْح

من لََهٍب اأخ�رصَ يف اجلروْح

يحاَن والظالْل تُفتُِّق البل�سم والرَّ

كانت جروٌح.. عا�سٌف وزاْل)))

التمرد  �صهوة  تتحرك  هنا  امليالد، ومن  منتظراً حلظة  ر  يتكوَّ االأمنية كجننٍي  ل هذه  تت�صكَّ

والع�صيان، ويدرك حاوي اأنَّ املوت احل�صاري الذي ي�صكل حلظة التاأزم لديه �صيذوب كجليٍد 

تورق  لغٍد  موفور  بتوٍق  وي�صحنه  البقاء  رغبة  اإن�صانه  مينح  وحينئذ  ال�صم�س،  عليه  اأ�رصقت 

النواح  تلي مرحلة  التي  احلا�صمة  املرحلة  ذاته، وتظهر  التَّ�صالح مع  اإىل  فيعود  الدروب،  فيه 

ال�صاعر  يلوذ  وحينئذ  ون�صور  بعٍث  اإىل  املحرقة  يف  الرماد  ل  ويتحوَّ وال�صمت،  واالنغالق 

اآليٍة للتحول اإىل واقٍع جديٍد عرب حمنٍة قا�صيٍة تدّمر القدمي، بل  باأ�صطورة العنقاء، في�صع لنف�صه 

حترقه، اإنها االآالم املربحة والفاجعة التي متثلت قلقًا و�صياعًا وحرمانًاَ واإح�صا�صًا بالظلم، ولكنها 

ًة، امتزج 
ّ
تتمحور حول فكرة التحول، هكذا ا�صتطاع حاوي اأن ينقل اإلينا روؤيا حلميًة ملحمي

.
ّ
فيها احللم والكابو�س واالأ�صطورة �صمن قالٍب �رصديٍّ حكائي

)1( خليل حاوي، الديوان �س 89
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ال�سورة اللونية:

ا�صتطاع ال�صعر احلديث اأن يقدم جمالياٍت فنيًة من خالل عبث ال�صاعر املعا�رص بالدالالت 

بدالالت  الرمز  ي�صحن  اأن  وا�صتطاع  لالألوان،  ة 
ّ
الو�صعي الداللة  عن  اخلروج  وهي  اللغوية، 

نته من الغو�س يف اأعماقه، ور�صد انفعاالته الوجدانية، ويرى الدكتور عّز الدين  اإيحائية مكَّ

املظاهر  االأ�صياء واأ�صكالها هي  األوان  فيقول: »اإن  ال�صورة  كبرياً يف  تاأثرياً  لّلون  اأن  اإ�صماعيل 

يتفاوت  ح�صية  مثريات  اإنها  امل�صاعر،  يف  وحركة  االأع�صاب  يف  توتراً  حتدث  التي  احل�صية 

تاأثريها يف النا�س، لكن املعروف اأنَّ ال�صاعر كالطفل يحبُّ هذه االألوان واالأ�صكال، ويحبُّ 

الّلعب بها، غري اأنَّه لي�س لعبًا ملجرد اللعب، واإمنا هو لعب يدفع اإىل ا�صتك�صاف ال�صورة اأواًل- 

.
)1(

ثم القارئ اأو املتلقي ثانيًا«

عت بني االأ�صود واالأخ�رص واالأحمر  وت�صم لوحة االألوان عند حاوي جملة من االألوان توزَّ

واالأبي�س واالأزرق واالأ�صفر، واأكرث االألوان �صيوعًا عند حاوي هو اللون االأ�صود، وقد ورد 

كابو�س  لعينة،  دهاليز  رماد،  طني  عتمات،  مثل:  موحية  وباألفاظ  ال�صواد،  ب�صفة  مرة   )45(

جحيم.. روؤى �صوداء: قرب بركة �صوداء، �صجن، كهف حمموم، دجى براكني اجلحيم، عتمة، 

�صباب كالح، �صمرة، �صباب رطب، حلك الظالم، طينة االأقبية املعتمة، دخان، اأقبية، �صجو 

امل�صاء، املجارير الوخيمة م�صودُّ اللهيب، اأبخرة الكربيت، رغوة الليايل، فاحم الدخنة، دخنة 

ناري..، ولكي نتمكن من فهم دالالت الرمز اللوين هنا يجب اأن نكون على معرفة وثيقة 

املعا�رص  ال�صاعر  الأنَّ  به؛  املحيطة  والظروف  ال�صيا�صي  وانتمائه  الفكرية  واجتاهاته  بال�صاعر 

ي�ساهد  ما  ي�سف  الذي  ج 
ِّ
املتفر ارتباط  ل  وثيقًا،  ارتباطًا  وق�ساياه  ع�رصه  باأحداث  مرتبط 

.
)2(

وينفعل مبا ي�صف، واإمنا هو يعي�س تلك االأحداث، وهو �صاحب تلك الق�صايا

فحاوي �صاَهَد بالده ترزح حتت نري اال�صتعمار العثماين، ثم االأوروبي، وعا�رص اال�صطهاد 

العربية  الفجيعة عندما بداأت اجليو�س  اأمام هول  اأمته، ووقف مذهواًل  اأبناء  له  الذي تعر�س 

 يف قلب 
ٍّ
اإرهابي بتكوين كياٍن  ا�صتكملت هجماتها  التي  ال�صهيونية  الع�صابات  اأمام  تتقهقر 

عام  النكبة  اإبان  الكبري  الوطن  و�صلختها عن ج�صد  فل�صطني،  وا�صتولت على  العربية،  االأمة 

)1( عز الدين اإ�صماعيل، ال�صعر العربي املعا�رص �س 130-129

)2( عز الدين اإ�صماعيل، ال�صعر العربي املعا�رص، �س 13.
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التي   1975 عام  االأهلية  لبنان  حرب  ثم   ،1967 عام  النك�صة  فكانت  الهزائم  وتوالت   ،1948

جلنوب  االإ�رصائيلي  باالحتالل  الفجيعة  ذروة  كانت  ثم  الطائفية،  التناق�صات  عن  ك�صفت 

لبنان..، كل هذه املاآ�صي جتمعت يف تاريخ حياة هذا الكائن، فخليل حاوي ال يرى يف واقعه 

ل فيه  ما يبعث على التفاوؤل واالأمل، بل يراه واقعًا مظلمًا كئيبًا �صاعت مالحمه واألوانه، وحتوَّ

كل �صيء اإىل ظالم و�صواد:

»والعتمة خلفي وجحيم الذكريات«)))

وميكننا القول: اإن اللون عند خليل حاوي »منوذج من مناذج القناع يّتخذه ليتوارى خلفه 

 :
)2(

د راأيه يف ق�صايا ع�رصه« اتقاء املبا�رصة والتقريرية ليحدرِّ

هذياٌن، �ساأٌم، رعٌب، �سكوْت

الروؤى ال�سوداُء، ربِّي، �رَصََعْتُه

َخلََّفْتُه بارداً مّراً مقيْت )))

وجند اأن مفردات اللون داخل ن�س خليل حاوي تكت�صب اأهميًة خا�صة، حيث تك�صف 

عن طبيعة تعامله مع عامله املحيط، وواقعه االجتماعي وال�صيا�صي، ونرى اأن اللون االأ�صود يف 

ديوانه قد حمل الداللة الكئيبة، فهو يختار اللون االأ�صود و�صفًا للموجودات اإ�صارة منه اإىل 

حزنها وكاآبتها، يقول: 

عتمٌة، ريٌح حبي�ٌص، و�سكوْت

بركٌة �سوداُء يطفو يف اأ�ساها

موْت  ال�سَّ
ُّ
وُجهُه املرُّ الرتابي

ليَت هذا البارَد امل�سلوَل

)1( خليل حاوي، الديوان �س 160.

)2( يو�صف ح�صن نوفل، ال�صورة ال�صعرية وا�صتيحاء االألوان �س 183.

)3( خليل حاوي، الديوان �س 78.
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يَْحيا اأو ميوْت)))

»وعندما ت�صيطر على ال�صاعر م�صاعر الياأ�س واحلزن، والوح�صة، فاإنه ال يب�رص االأ�صياء املادية 

 .
)2(

باألوانها الطبيعية االأ�صلية، بل تتحول كل االألوان اإىل لون واحد هو االأ�صود«

وغلبة هذا اللون لي�س ت�صاوؤمًا وياأ�صًا، لكن واقع اأمته الكئيب هو الذي جعل ال�صواد يطغى 

على بقية األوانه، فحتى الدماء املوجودة داخل اجلروح اأ�صبحت �صوداء:

ى جروح حمَّ

ودٌم ي�سودُّ يف اجلروح)))

ويرد اللون االأ�صود مبعاٍن مغايرة لدالالت احلزن والياأ�س والت�صاوؤم يف موا�صع قليلة، ومن 

و)�صمرة   
)6(

الطوال( و)ال�صمر   ،
)5(

�صمراء( و)جبهة   ،
)4(

ب)ال�صمراء( البدوية  ي�صف  اأن  ذلك 

...
)7(

العنقود(

ويحتل اللون االأخ�رص املرتبة الثانية بعد اللون االأ�صود يف قائمة االألوان يف �صعر حاوي، 

وعندما ي�صف االأ�صياء املادية باللون االأخ�رص ي�رّص على �صحالة الّلون وعدم اكتماله، فاإذا ذكر 

اللون االأخ�رص ليعرّب عن مو�صم خ�صب فما هو اإال رقٌع. يقول: 

ه من مو�سِم اخِل�سِب املدوِّي حظُّ

يف العروْق

هِو االأنيْق ُرَقٌع تزرٌع بالزَّ

جلدَه الرَّثَّ العتيْق)))

)1( خليل حاوي، الديوان �س 78.

)2( �صكري الطوان�صي، م�صتويات البناء ال�صعري �س:579

)3( خليل حاوي، الديوان �س 89

)4( خليل حاوي، الديوان �س 214

)5( خليل حاوي، الديوان �س 288

)6( خليل حاوي، الديوان �س 155

)7( خليل حاوي، الديوان �س 430

)8( خليل حاوي، الديوان �س 44

SoraaSh3rya.indb   115 1/24/10   11:23 AM



116

واإن كان و�صفًا للنخيل فهو فاتر الظل:

 الهينماْت)))
ُّ
ل رخي نخيٌل فاتر الظِّ

واإن كان و�صفًا حلقٍل فهو عبارٌة عن بقايا:

م�ُص و�سحكاُت ال�سغاْر هي وال�سَّ

وبقايا اخِل�سِب يف احلقل البواْر

كّلها تذكر ظلي، تعبي

كفِّي املغنِّي للبذار))) 

اأن  واأيقن  والبوار،  العفن  عنها  وينف�س  احلياة،  رونق  جتربته  اإىل  يعيد  اأن  ا�صتطاع  لكنرِّه 

احلياة ال تنهار ب�صهولة، وال ت�صمحلُّ الروح فيها اإىل درجة العدم حتى يفقد الكائن وجوده 

وي�صتنزف اإ�رصاقه احليوي، فهو يرى االأمل حيث �صتخ�رصُّ االأنقا�س يف اأع�صاء طفل امل�صتقبل:

اأ�سندي االأنقا�َص باالأنقا�ِص

�سّديها على �سدري اطمئني

�سوَف تخ�رصُّ

غداً تخ�رصّ يف اأع�ساء طفٍل

عمُرُه منِك ومنّي)))

وي�صبح اللون االأخ�رص رمزاً للحرية واخل�صب واالأمل والتفاوؤل يف قوله:

تنف�ص االأم�ص احلزينا

واملهينا

)1( خليل حاوي، الديوان �س 42

)2( خليل حاوي، الديوان 102

)3( خليل حاوي، الديوان �س: 25
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ًة خ�رصاَء تزهو وت�سلِّي))) ثم حتيا حرَّ

وثالث االألوان ترتيبًا يف قائمة خليل حاوي هو اللون االأبي�س، وقد ورد هذا اللون مبعنى 

النقاء وال�صفاء يف مو�صٍع واحد فقط، حيث يقول: 

بي حننٌي لعبرِي االأْر�ِص

بِح، للنَّبِع املغنِّي للع�سفوِر عنَد ال�سُّ

ل�سباٍب و�سبايا

م�ِص من ثلِج اجلباْل من كنوِز ال�سَّ

ل�سغاٍر ينرثوَن املرَج)))

اأما يف قوله: 

يا معاد الثلج لن اأخ�ساك)))

ال�صاعر  يريد  الذي  والربد  ال�صقيع  اإنه  وال�صفاء،  النقاء  عن  بعيدًة  داللًة  الثلج  ل  حمَّ فقد 

مواجهته دون خوٍف اأو وجٍل، وينتفي االإح�صا�س بالتفاوؤل على الرغم من الوهج الذي اأزهره 

ى من �صورة الثلج يف قوله: الثلج عندما نتتبع ما تبقَّ

يف بقايا �َسْعِرنا يزهُر وهُج الثَّلج)))

حيث ينك�رص كل ذلك ال�صياء الذي بعثه الفعل »يزهر« مقرونًا بالفاعل »وهج« امل�صاف 

ال�ّصعر وهذا داللة  بقايا  اإىل  ينتمي  اأنه  األٍق عندما نعرف  االأبي�س كلَّ  اللون  فيفقد  الثلج،  اإىل 

على االنتهاء والعجز والفناء في�صبح كل ذلك االألق والبيا�س والوهج دلياًل على فناء وموت 

واندثار، على الرغم من اأنَّ االإزهار انبعاٌث، والوهج حياة، والثلج حفاٌظ على هذه احلياة.

ولّلون االأحمر عند حاوي داللٌة خا�صٌة ورمزية معينة، » فقد كان خليل كما تقول الوالدة 

)1( خليل حاوي، الديوان �س:127.

)2( خليل حاوي، الديوان �س:133- 134

)3( خليل حاوي، الديوان �س:133- 134

)4( خليل حاوي، الديوان �س: 63.
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زهور  ويجمع  واالأحراج،  الغابات  د  يتفقَّ كان  املنزل،  يف  ُيرى  ال  يكاد  االآالم  اأ�صبوع  يف 

ال�صقائق، تلك الزهور ذات االألوان احلمراء القا�صية واللينة، والتي فيها اأنواع من االحمرار 

الذي مياثل حمرة الدم، وهي وفقًا لالأ�صطورة تبعث بدم اأدوني�س.... بني تلك الزهور، عدا 

ال�صقائق كانت هناك زهرة خ�رصاء ولها اأكمام حمراء، حمراء قانية، وكاأنَّ االحمرار يو�صك 

طر منها، ويت�صاقط على االأر�س، تلك الزهرة كانت ت�صمى عندنا يف اجلبل زهرة دم  اأن يتقَّ

اأدوني�س.. وتلك الزهرة هي زهرة دم امل�صيح، وامل�صيح واأدوني�س  ال�صقائق هي دم  امل�صيح، 

ان.
ّ
�صي

خليل كان يجمع ال�صقائق ويجمع زهرة دم امل�صيح، وي�صفرها معًا يف باقاٍت كثرية يعّد 

لة حاوي 
ّ
، وظل اللون االأحمر يف خمي

)1(
لب فيها امل�صيح« لها اأيامًا قبل اجلمعة العظيمة التي �صُ

وثنايا ذاكرته مرتبطًا بلون عر�س الدم كما يقول لوركا:

م يف اإ�سبانيا وعر�ُص الدَّ

و�سيُف ديِك اجلنِّ يوَم ارتّد من حماْه

 نهٌر اأحَمُر
ُّ
الُعنُُق العاجي

ده املوُت على يا هوَل ماجمَّ

ال�شفاْه)))

خالداً  اأثراً  امل�صيح  بزهرة  امل�صّماة  احلمراء  االأكمام  ذات  اخل�رصاء  الزهرة  لتلك  اأنَّ  ويبدو 

يف ثنايا روحه حيث ظلَّ اللون االأخ�رص -الذي هو رمز اخل�صب وال�صالم- مرتبطًا باللون 

باللون االأحمر  لنا  اللذان يوحيان  االأحمر -الذي ميثل عنده دم امل�صيح-، فاجلمر واللهيب 

يتخذان اللون االأخ�رص �صفًة لهما عند حاوي حيث يقول:

لو كان فينا جمرٌة خ�رصا

لثارْت وا�ستحالْت خنجراً ي�سيْح

)1( اإيليا حاوي، مع خليل حاوي �س 145.

)2( خليل حاوي، الديوان: �س 263.
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من لهٍب اأخ�رص يف اجلروح)))

واإذا كان ال�رصاج الذي نحمله اأحمر فهو يف�صي اإىل مكاٍن اأخ�رص جميٍل هو جنة االأر�س: 

واهتدينا ل�رصاٍج اأحمر ال�سوِء لباٍب

ُحفرت فيه عبارة:

جنة االأر�ص هنا ال حيًة تغوي)))

وجند اإيحاءات اللون االأحمر متكررًة يف لفظتني متالزمتني عند حاوي هما )جمر وخمر( 

حيث يرد اللون االأحمر فيهما مقرتنًا بال�صهوة يف قوله:

عبثاً نغت�سُب ال�سهوَة حرَّى

عبثاً ن�سُكبُها خمراً وجمرا)))

وياأتي دااًل على الثورة واالأمل املنتظر يف قوله:

يل خمٌر وجمٌر للمعاد)))

رمزية  مع  يتعار�س  اأو  يت�صابه  رمزيًا خا�صًا  نظامًا  االألوان  »ي�صنع من  هنا  فخليل حاوي 

االألوان يف موروثه، ومعنى هذا اأنَّ االألوان يف التجارب ال�صعرية وغري ال�صعرية اأي�صًا ال تتمتع 

، اإذ يظّل يف اإمكان ال�صاعر تغيري مدلوالت االألوان 
)5(

بقيٍم ودالالت ثابتة وعلى نحو مطلق«

، اأما اللون االأزرق الذي 
)6(

وفقًا لتجاربه اخلا�صة، خا�صًة واأنَّه ال يتحّدث بلغة و�صعية الداللة

 فقد حتَّول عند حاوي 
)7(

»ي�صري اإىل الهدوء وال�صكينة واالمتداد والعامل الذي ال يعرف احلدود«

ارة عندما غابت يف غيبوبة جنونها  ٍر يوحي بالعنف والق�صوة، فهو ي�صف فم الب�صّ اإىل لوٍن منفرِّ

)1( خليل حاوي، الديوان: �س 89.

)2( خليل حاوي، الديوان: �س 141

)3( خليل حاوي، الديوان: �س 122

)4( خليل حاوي، الديوان: �س 172

)5( �صكري الطوان�صي: م�صتويات البناء ال�صعري �س 577.

)6( �صكري الطوان�صي: م�صتويات البناء ال�صعري �س 577.

)7( نعيم اليايف، تطّور ال�صورة الفنية �س 222.
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باأّنه ازرقَّ واأرغى، يقول:

ارة اجلنُّ وحلَّ يف الب�سَّ

واأرغى فُمها وازرقَّ

ويف غيبوبة جنوْن

اأبرق �سوٌء وجتلَّت طُرُق الغيٍب)))

ماّدي  لعنٍف  اأثراً  زرقاء  لطٍخ  عن  عبارة  فهو  ومبعرثاً  قًا 
َّ
مفر االأزرق  اللون  جند  وعندما 

ومعنوي على ج�صٍد ذليٍل معنٍي:

يقني االأم�ِص هل ين�سى واآثار اليقنْي

لطٌخ زرقاء يف ج�سمي املهنْي)))

ال�صفرة و�صفًا الأ�صياء ماّدية  اللون االأ�صفر، حيث تظهر  واآخر االألوان يف لوحة حاوي 

واملوت  ال�صحوب  داللة  عن  يخرج  ال  االأحيان  بع�س  يف  فهو  متناق�صني،  وجهني  حملت 

القامت  واملزاج  الت�صاوؤمية،  النظرة  يعك�س  وهذا  والفائدة،  اجلدوى  وعدم  العاطفة  ون�صوب 

احلزين، يقول:

 ال�سعري،
ُّ
م�سغًة يجرتُّها الغاُز اجلحيمي

ح�رصجاٍت تتعاىل

�سحباً �سفراَء يف وجه القديْر

وال�سمرْي)))

وبيادر  الوفري،  واخلري  اخل�صب  مو�صم  معنى  االأ�صفر  اللون  يحمل  اأخرى  اأحياٍن  ويف 

احلنطة، والقمح والرثوات:

)1( خليل حاوي، الديوان: �س:181.

)2( خليل حاوي، الديوان: �س:83.

)3( خليل حاوي، الديوان: �س:94.
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يل يف حبهم خمٌر وزاد

من ح�ساد احلقل عندي وكفاين)))

فهي  ال�صعري،  الن�س  داخل  خا�صة  اأهمية  تكت�صب  اللون  مفردات  فاإن  نالحظ  وكما 

تك�صف عن جوانب من جتربة ال�صاعر وروؤيته، وهي »لي�صت جمرد األوان تراها العني، بل هي 

.
)2(

ترتبط باأحا�صي�س وذكريات �صاّرة اأو مكّدرة«

ال�سورة ال�سوئية:

اليايف  يقول  كما  وال�صوء  فاللون  اللونية،  ال�صورة  عن  كثرياً  ال�صوئية  ال�صورة  تبتعد  ال 

واللونية،  ال�صوئية  بال�صور  ال�صاعر  يهتم  اأن  تتطلب  ال�صعرية  واللغة   ،
)3(

متاآخيان« »ر�صيفان 

فلغة الفن »لغٌة تلعب فيها ظالل الدالالت دوراً يفوق الدور الذي تلعبه الدالالت املحّددة 

، و�صور اللون وال�صوء تعرّب 
)4(

ذاتها، وعلى هذا االأ�صا�س يفرق عادة بني لغة العلم ولغة ال�صعر«

ال�صوئية عند حاوي  ال�صورة  ال�صعراء وحتمل م�صاعرهم، وتنقل جتاربهم وتعتمد  عن روؤى 

وثريات  بّلور  اإىل  العتمة  لت  التي حوَّ امل�صتعلة  النار  �صوء  يبّدده  املقابر«  »فليل  الت�صاّد  على 

يقول:

ودخلنا ِمثَل َمْن يدخُل

يف ليِل املقابْر

ْت اأُوقَدْت ناٌر، واأج�ساُم تلوَّ

رق�سة النَّاِر على اأحلان �ساحْر

قِف فا�ستحالْت َعتَماُت ال�سَّ

)1( خليل حاوي، الديوان: �س:165.

)2( �صكري الطوان�صي، م�صتويات البناء ال�صعري �س 577.

)3( انظر اليايف تطّور ال�صورة الفنية �س 217.

)4( انظر اليايف تطّور ال�صورة الفنية �س 189.
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بلَّوراً، ثريَّاٍت، وُزرَقْه)))

ٍة عميقٍة:
َّ
اأما الكوى ال�صوداء التي غّطاها الطني العتيق فهي تن�صقُّ عن اأ�صواٍء �صبحي

الكوى العميا يغطيها

�سواٌد رطٌب، طنٌي عتيْق

الكوى، ما للكوى تن�سقُّ

عن �سبٍح عميْق)))

وباب ال�صجن املظلم يو�صد يف وجه النهار امل�رصق وامل�صيء وال�صبح االأ�صود يخزيه �صوء 

ال�صم�س ويقهره، يقول:

يُح �سبحاً جتلُده الرِّ

م�ِص يُخزيِه و�سوُء ال�سَّ

غاْر و�سحكاُت ال�سِّ

يتخفَّى من جداٍر جلداْر

ردَّ باَب ال�سْجن يف وجه النهاْر )))

فال�صورة ال�صوئية عند حاوي ترتكز على اجلمع بني النقي�صني:

 ،
)6(

 »واملرايا امل�رصقة، واأقبية اجلحيم«
)5(

، »و�صحو املرايا، واأقبية الغلة«
)4(

»كالعتمة وال�صوء«

ه ال�صعريَّ والفكرّي  وقد ا�صتخدم هذه االأ�صواء املت�صاّدة يف كّل جمموعاته ال�صعرية؛ الأنَّ همَّ

انح�رص يف اأمٍر واحد هو انبعاث اأمته ووطنه، مثلما انبعث متوز وعرب ظلمِة املوت وم�صى ين�رص 

)1( خليل حاوي، الديوان: �س 143.

)2( خليل حاوي، الديوان: �س 101.

)3( خليل حاوي، الديوان: �س 106.

)4( خليل حاوي، الديوان: �س 239.

)5( خليل حاوي، الديوان: �س 118.

)6( خليل حاوي، الديوان: �س 473.
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احلب واالزدهار.

ال�شورة الحركية:

الذي ال  للمو�صوع  اآخر »حتريك  اأو مبعنى   ،
)1(

ال�صورة احلركية هي »حركٌة يف اخليال«

، ومن هنا ن�صتطيع القول: اإنَّ ال�صورة احلركية تعربَّ عن جتربة ال�صاعر النف�صية 
)2(

ميلك حركة«

ومواقفه من االأ�صياء املحيطة به، ووجود الفعل يف ال�صورة يكفيها موؤونة البحث عن احلركة 

ويوّفر لها حركًة اأ�صا�صًا قادرًة على بث احلياة فيها، ففي قول حاوي:

من �سباٍب و�سٍخ

مهرتِئ الوجِه، ُمَداجي

ى اأفعواناً، اأخطبوطاً يتمطَّ

واأحاجي)))

ويكّملها  ال�صورة،  يف  املركزية  الداللة  وهي  )يتمّطى(،  لفظ  يف  ال�صورة  مركزية  جند 

لفظًا »اأفعوانًا« و»اأخطبوطًا«، وتنتج جمالية ال�صورة من هذا التوازن الواقعي بني )يتمّطى( 

ي واالمتداد واال�صتطالة تتوافق كلَّ التوافق مع ا�صتطالة االأفعوان وامتداده،  و)اأفعوان(؛ فالتمطرِّ

كات ج�سده ومتايله، وكذلك جند التوازن بني يتمّطى والأخطبوط حيث يتميز الأخطبوط 
ّ
وحتر

بقدرته على االمتداد نظراً لتكوينه »الفيزيولوجي« القادر على اال�صتطالة والتمّدد، ومن ناحية 

)متّطى(  بني  التوافق  من  اأقوى  واأخطبوط«  »متّطى  بني  التوافق  يكون  رمبا  ال�سوتي  الإيقاع 

نان، وكالهما يوؤديان غر�صًا 
ّ
و»اأفعوان« فحرف الطاء م�صرتٌك بينهما وحرفا االألف والواو لي

قريبًا من غر�س االآخر. 

اأما يف ال�صورة االآتية:

)1( نعيم اليايف، تطور ال�صورة الفنية �س 207.

)2( نعيم اليايف، تطور ال�صورة الفنية �س 207.

)3( خليل حاوي، الديوان: �س 246 – 247.
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ذلك الغول الذي يُْرغي

ني حمموماً، وتنحمُّ املواين فرُيغي الطِّ

ى وتُعاين واإذا باالأر�ِص ُحبلى تتلوَّ

فورًة يف الطني من اآٍن الأِن

فورًة كانت اأثينا ثم روما)))

ى« وهي الداللة املركزية يف ال�صورة، ولو بحثنا  فاإننا جند مركزية ال�صورة يف لفظ » تتلوَّ

و»حبلى«،  ى«  »تتلوَّ بني  واقعيًا  تنا�صبًا  هناك  اأّن  لوجدنا  ال�صورة  تكوين  يف  التنا�صب  عن 

فحركة التلّوي تتوافق كل التوافق مع » اآالم« احلمل واملخا�س، حيث تنثني املراأة على نف�صها، 

لل�صورة،  تو�صيحيًة  اإ�صافاٍت  جند  ال�صورة  هذه  ويف  املخا�س،  اآالم  من  م�صطربًة  وتنحني 

فالف�صلة )من اآٍن الآن( وهو ما ي�صمى )�صبه اجلملة، جاء ليقّدم اإ�صافًة دالليًة ال تكون اإذا مل جند 

 ،
ٍّ
من اآٍن الآٍن ( يف نهاية ال�صورة، حيث جند اأّن الف�صلة قامت بغر�ٍس داليلٍّ اإ�صايفٍّ وتكميلي

ح لنا �صورة اآالم املخا�س املتقّطعة التي تاأتي من اآٍن الآن.. وهكذا كانت االأر�س  حيث تَو�صرِّ

تفور، وتتمايل م�صطربًة من حنٍي الآخر تنتظر الوالدة، كما هي حال االأم التي تو�صك على 

و�صع مولودها.

ويف ال�صورة االآتية:

خلِّني اأم�ِص اإىل ما ل�سُت اأدري

لن تغاويني املواين النائياْت

ى ها طنٌي حممَّ بع�سُ

ها طنٌي َمَواْت))) بع�سُ

جند املركزية الداللية القوية التي تكمن يف »الغواية« و»املواين«، واإذا بحثنا عن التنا�صب 

يف تكوين ال�صورة وجدنا اأّن هناك تنا�صبًا واقعيًا بني »الغواية« و»املواين«، فاللفظتان حتمالن 

)1( خليل حاوي، الديوان �س:46.

)2( خليل حاوي، الديوان: �س 48.
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معنى اجلذب واال�صتك�صاف.

ومن خالل ا�صتعرا�صنا لبع�س ال�صور احلركية عند حاوي ن�صتطيع اأن نخل�س اإىل النتائج 

التالية:

جميع هذه ال�صور تنزع منزعًا حركيًا، فهي واإن كانت تعتمد تركيبًا لغويًا �صكونيًا فاإنها 

�صعت جهدها الأن تنتقل من عامل الثبات وال�صكون، اإىل عامل احلركة بكثرٍي من الرباعة، خا�صًة 

ك، ويف هذا النوع من ال�صورة الب�صيطة التي ي�صنعها 
ّ
يف اعتمادها على مركز ت�صوير متحر

الفعل ميكننا االآن القول:

اأ�صا�صًا  لها حركًة  البحث عن احلركة ويوفر  موؤونة  يكفيها  ال�صورة  الفعل يف  1-  اإن وجود 

قادرًة على بثرِّ احلياة فيها. 

املعتمد عليها  ال�صورة  ال�صائدة، بل  ال�صورة  الفعل يف �صعر خليل حاوي هي  2-  اإنَّ �صورة 

اأنواع الت�صوير، خا�صة الت�صوير امل�صهدي وال�رّصدي الذي يعتمد الفعل يف �رصد  يف كل 

ًة، وهذا دليل على ما ي�صعى اإليه  امل�صهد ال�صعرّي عاّمة ويف �رصد امل�صهد الّت�صويرّي خا�صّ

ال�صاعر من حتريك الت�صوير خللق املناخ املنا�صب الآفاق عامله الذي ي�صعى اإليه.

3-  ال تقت�رص �صورة الفعل على الزمان الواحد، بل تنبع حركتها اأي�صًا من تقلبها يف االأزمنة 

اإحداها �صمري  احلركة، فرنى يف  م  تقدرِّ التي  ال�صمائر  على  تعتمد  الثالثة، وهي  النحوية 

اأو هم... الأنها تهتم باحل�صور، حتى عندما ت�صتعمل  اأو هي  اأو هو  اأنت  اأو  اأنا  اأو  نحن 

ها يكون اإح�صار هذا الغائب بو�صاطة و�صائل فنية متعددة. �صمري الغائب فاإن همَّ

م مركز ال�صورة ال�صخ�صي ويتاأخر مركزها الداليل، وذلك توافقًا مع اإ�صمار  4-  غالبًا ما يتقدَّ

االإدها�س يف ال�صورة.

ورة داللًة و�صيغًة نحويًة، وجتنح يف داللتها اإىل  5-  ت�صتخدم ال�صورة االأفعال التي تنا�صب ال�صُّ

االإغراق يف الفجائعية، والتاأثري ال�صيكلوجي املرجّو منه اأن يخلق معاداًل �صعوريًا موازيًا 

للمعادل ال�صعوري الذي لدى ال�صاعر.

ورة، فقد ي�صكل  6-  تتَّكئ �صورة الفعل يف كثرٍي من االأحيان على الفعل الذي يحمل بنية ال�صَّ
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الفعل بوؤرًة ت�صويريًة وتبقى املكمالت االأخرى لواحق توؤدي اأغرا�صًا ثانوية.

7-  االأفعال التي ي�صتخدمها ال�صاعر يف جمملها اأفعال �رصيالية، قد تنبع �رصياليتها من ذاتها اأو 

من لواحقها امل�صتخدمة.

ال�سورة الب�سيطة: 

احتفت الدرا�صات العربية الرتاثية مبا ميكننا اأن ندعوه ال�صورة البالغية التقليدية التي تدخل 

�صمن اإطار التق�صيمات البالغية التقليدية ال�صائدة يف كتب البالغة العربية من ت�صبيٍه وا�صتعارة 

وكناية، كانت يف الرتاث العربي االأدبي والنقدي اأ�صا�س العملية النقدية يف كثرٍي من االأحيان، 

وكانت مق�صد ال�صاعر العربي الرتاثي وكانت يف الوقت نف�صه مقيا�س االإجادة ال�صعرية، بل 

مقيا�س ما يدعى اليوم يف امل�صطلح النقدي املعا�رص )ال�صعرية(، وبقيت هذه التقنيات البالغية 

اأ�صا�صًا نقديًا اإىل الع�رص احلديث عندما انتبه ال�صاعر والناقد العربيان اإىل اأن هناك قدرات ت�صويرية 

اأخرى �صمن �صياق التطور االأدبي والنقدي العربي، فاأخذ الت�صوير اجتاهات متعددة، و�صعى 

البحث عن �صورٍة مبدعٍة جديدٍة مل  ال�صاعر  اآفاق فكرية مل تكن مطروقة، واأ�صبح داأب  اإىل 

ُتطرق من قبل، وهذا ال يعني اأن يطرح ال�صاعر التقنيات البالغية العربية التقليدية جانبًا وال 

يعني اأي�صًا اأن ال�صاعر العربي احلديث طرح املنطق البالغي التقليدي، واإمنا يعني اأنه ظل �صمن 

اإطار املفهوم البدئي االأول لل�صورة؛ الأنه مفهوم تكويني يف تكوين الفكر االأدبي والنقدّي، 

وكذلك اأ�صبح داأب الناقد االأدبي اأن ي�صعى اإىل تطوير الفكر النقدي وامل�صطلح يف اآن معًا، 

فظهر يف النقد احلديث مفهوم الداللة املنزاحة، ومفهوم الرمز وغريهما من امل�صطلحات.. 

الرموز  وتعددت  العربية،  االأدبية  احلداثة  �صعراء  لدى  االأدبية  ال�صورة  اأنواع  تعددت 

 هائل من ال�صور االأدبية التي ت�صتع�صي على 
ُّ
واملرموزات، واأ�صبح لدى الدار�س االأدبي كم

احل�رص، لذلك وجدنا اأنَّ التق�صيم يجب اأن يكون وفق مكونات ال�صورة اأواًل، ثم وفق دالالتها 

ال�صعرية،  لل�صورة  االأ�صل  والتكوين  االأ�صا�س  البنية  اإغفال  عدم  مع  ثانيًا،  والفكرية  النف�صية 

االأدبية  يقدمها خليل حاوي؛ الأن عوامله  التي  ال�صورة  االنتباه خل�صو�صية  ذلك  واالأهم من 

م لنا ت�صويراً اأدبيًا ذا خ�صو�صية لي�صت الأٍيّ مّمن �صبقه من ال�صعراء العرب، وهو ما �صندلّل  تقدرِّ
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م فاإن مفهومنا لل�صورة الب�صيطة  عليه يف درا�صتنا لل�صورة ومكوناتها عنده. وعطفًا على ما تقدرِّ

)الرمز،  االأ�صا�صيني  مكونيها  وفق  لل�صورة  االأ�صا�صية  العنا�رص  من  املكونة  ال�صورة  يف  يرتكز 

واملرموز له(، ووفق التجاوزات التي حتدث بينهما واال�صتفادات التي ي�صتفيدها كل عن�رص 

من عنا�رص ال�صورة ال�صعرية التي ُتعدُّ -يف تقديري- ال�صبب االأبرز الذي يهب الن�س �صعريته. 

وندر�س  الب�صيطة  دعوناها  التي  ال�صعرية  ال�صور  من  كثرياً  ى 
ّ
نتقر اأن  ياأتي  فيما  �صنحاول 

الذي يعطيها داللتها،  ال�صورة عن �صياقها  اإ�صكالية عزل  بنيتها، مع االنتباه الأننا قد نقع يف 

ولكننا �صنعود اإىل متابعة هذا ال�صياق يف درا�صتنا لنوٍع اآخر من اأنواعها هو ال�صورة امل�صهدية. 

يطالعنا ال�صاعر يف ق�صيدة البحار والدروي�س مبجموعة من ال�صور الب�صيطة القليلة؛ الأنه 

وغري  الفني  غري  الت�صوير  على  يعتمد  االأحيان  من  كثري  امل�صهدية، ويف  ال�صورة  على  يعتمد 

البالغي خا�صة يف هذه الق�صيدة:

( العن�رص االأول يف هذه ال�صورة الذي يعدُّ حمور الت�صوير 
)1(

- ال�صورة: )اأ�صداق كهوف(

م لنا الفحوى االأ�صا�س لل�صورة، وياأتي امللحق الداليل لها وهو  هو كلمة )اأ�صداق( التي تقدرِّ

كلمة )كهوف(، وتتاأتَّى ال�صورة من اإ�صافة كلمة اأ�صداق على امل�صتوى النحوي اإىل كهوف، 

وامل�صتوى  الداليل  امل�صتوى  بني  تعار�صًا  جند  وهنا  اأ�صداق،  كلمة  هو  الداليل  املركز  اأن  مع 

النحوي يف ق�صية االرتكاز، فالداللة ترتكز على) اأ�صداق( بينما النحو يرتكز على )كهوف(، 

ومهما يكن من اأمر فاإن اأهمية ال�صورة تنبع من التََّواوؤُِم بني االأ�صداق والكهوف من الناحية 

الداللية، فاالأ�صداق تقدم لنا م�صاحة من الفراغ حماطة باإطار غري منتظم ال�صكل، والكهوف 

ومتغرية  ومتحركٌة  بذاتها  فاعلة  االأ�صداق  اأنَّ  هو  وا�صٍح  اختالٍف  مع  املماثل  ال�صكل  م  تقدرِّ

اأّما الكهوف فهي فاعلٌة بغريها، وثابتة العمق واالت�صاع، فهي حتتاج اإىل  العمق واالت�صاع، 

ت غر�صها اأداًء ناجحًا ودقيقًا ومتنا�صبًا  الفعل واحلركة؛ لذلك اأ�صيفت اإليها االأ�صداق، وقد اأدَّ

و)  )اأ�صداق(  اأن  اإىل  االإ�صارة  ميكننا  اأنَّه  ذلك  اإىل  ُي�صاف  والداليل،  املنطقي  امل�صتوى  على 

كهوف( ا�صُتخدمتا يف �صيغة اجلمع، وهو تنا�صٌب اآخر يوؤدي غر�صًا دالليًا يدعم بنية ال�صورة 

 تقّدم 
ّ
ة ملكّوين ال�صورة على امل�صتوى ال�صوتي

ّ
ا، وكذلك فاإنَّ االإ�صارة اإىل البنية ال�صوتي ويقويهرِّ

لنا تعار�صًا ن�صبيًا بني قوة الّدال والقاف وال�صني، فاإذا اأخذنا بع�س تقليبات الكلمات وجدنا 

)1( خليل حاوي، الديوان: �س 41.
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ق- ال�ّصق – القّد( وكّل اأفعال عنٍف ميكن اأن تتوافق مع داللة الكلمة وال�صورة.  )ال�صّد – الدَّ

اأما املكون الثاين )كهوف( فنجد فيه االأ�صوات ال�صاّفة التي ت�صي باالأمل والتاأّوه، فالهاء التي 

غ كلُّ التاأّوه واالأمل الذي 
َّ
تتبعها الواو لتمّد التاأّوه تخُتم بالفاء التي تطلق النف�س من الفم ليفر

اأحدثته االأ�صداق ورعبها وعنفها، وميكننا تو�صيح هذه ال�صورة من خالل التماثل االآتي:

 الكهوف                             = الوحو�س املفرت�صة )عن�رص مغيب(

       

 )عن�رص مغيب( باب الكهف = اأ�صداق 

واإذا قلَّبنا بني اأعيننا �صورًة اأخرى ف�صنفهم �صيئًا من االأداء الت�صويري الذي ي�صعى اإليه خليل 

حاوي:

: الذي �صيفر�س علينا حتديد مركزية الداللة الت�صويرية هما 
)1(

راوغه الريح – رماه الريح

النحو،  م�صتوى  وعلى  الداللة  م�صتوى  على  فعالن  هما  اللذان  و)رماه(  )راوغه(  الفعالن 

فعالن  وهما  والرمي،  املراوغة  يف  تكمن  التي  الداللة  مركزية  هي  االأقوى  املركزية  ولكنَّ 

متتاليان، واإذا بحثنا عن التنا�صب يف تكوين ال�صورة وجدنا اأن هناك تنا�صبًا واقعيًا بني املراوغة 

 الذي يتولَّد من 
ّ
والريح، فحركات الريح تتوافق كلَّ التوافق مع املراوغة، واالإيقاع ال�صوتي

لفظ مراوغ متقارب مع اإيقاع لفظ الريح، وبال�صكل ذاته جند التنا�صب بني )رماه( و)الريح(، 

التَّوافق بني  اأقوى من  التوافق بني )رماه( و)الريح(  ا يكون  ال�صوتي رمبَّ االإيقاع  ناحية  ومن 

الراء م�صرتك بني اللفظني والهاء �صوٌت قريٌب من احلاء بل  )راوغه( و)الريح(؛ الأن �صوت 

�صوت مبهم للحاء، وكالهما يوؤدي غر�صًا قريبًا من غر�س االآخر.

 جند مركزية ال�صورة يف لفظ �صاخ، وهي 
)2(

هر( ويف ال�صورة االآتية: )طحلٌب �صاَخ على الدَّ

ورة، ويكملها لفظ )طحلب( وتنتج جمالية ال�صورة من هذا التوازن  الداللة املركزية يف ال�صّ

على كل  �صلبي  ماآل  الدهر، وهو  فعل  من  ال�صيخوخة، وكالهما  الطحلب وزمن  زمن  بني 

)1( خليل حاوي، الديوان: �س 41

)2( خليل حاوي، الديوان: �س 43 
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االأحوال، فالطحلب ين�صاأ من �صيخوخة املاء وركوده عرب الزمن، وكذلك �صيخوخة االإن�صان 

ذوات  والباء  والالم  واحلاء  فالطاء  ال�صورة؛  اإيقاعيًا يف  توافقًا  لكننا ال جند  الدهر،  ين�صجها 

تان وقا�صيتان وخ�صنتا امللم�س وامل�صمع  اإيقاٍع رطب، لنيرِّ امللم�س، اأما ال�صني واخلاء فهما حادَّ

االإيقاعي، وياأتلف منهما اإيقاع �صوتي قا�س.

ًة لل�صورة فالف�صلة )على الدهر( وهو ما ندعوه 
ّ
اإ�صافاٍت تو�صيحي ال�صورة جند  يف هذه 

هر( يف نهاية ال�صورة، ومثل  م اإ�صافًة دالليًة ال تكون اإذا مل جند )على الدَّ ب�صبه اجلملة جاء ليقدرِّ

، حيث جند يف هذه ال�صورة اأي�صًا اأنَّ الف�صلة اأو �صبه 
)1(

ذلك قوله: )�رصَّ�صت رجاله يف الوحل(

اإ�صايف وتكميلي، وهو اأعمق من ال�صورة ال�صابقة  اجلملة )يف الوحل( قامت بغر�ٍس داليل 

و�رصوري اأكرث، والعنا�رص التي تتكّون منها هذه ال�صورة يغلب عليها ما غلب على �صابقاتها، 

فالفعل �رّص�صت مركز ال�صورة وتلحقه املتممات )رجاله يف الوحل(، ونلحظ اأي�صًا اأن لهذه 

ال�صورة ما ل�صابقاتها، فا�صتخدام الفعل هو الغالب على ال�صورة، ويبدو اأنَّ هذه الظاهرة تعود 

التي  ال�رصدية احلكائية  ينا�صب  املا�صي  فالفعل  ال�رصديّة،  البحار والدروي�س  اإىل طبيعة ق�صيدة 

البحار  لق�صيدة  فنية  �صمة   
َّ
اأهم اإّن  نقول  اأن  بالذكر، بل �رصوري  ال�صاعر، واجلدير  يق�صدها 

والدروي�س هي �صمة ال�رصد احلكائي، وهذا ما �صرناه يف ال�صورة امل�صهدية. وفيما ياأتي عر�س 

لل�صور الب�صيطة ومكوناتها يف ق�صيدة البحار والدروي�س:

التنا�سب ال�سوتيالتنا�سب الداليلمركزها الداليلال�شورة

غري متحققيرغي يتنا�صب مع حممومًايرغي1- يرغي الطني حممومًا

2- واإذا باالأر�س حبلى 

تتلوى

حبلى تتنا�صب دالليًا مع تتلوى

تتلوى

متحقق بن�صبة ب�صيطة ب�صبب 

وجود الالم واالألف يف حبلى 

وتتلوى

)1( خليل حاوي، الديوان �س: 43 
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3- لن تغاويني املواين 

النائيات

الغواية واملواين متنا�صبة تغاويني

الأن املواين حتتمل 

فعل الغواية واجلذب 

واال�صتك�صاف

متحقق بن�صبة ب�صيطة ب�صبب 

النون والياء يف املواين 

والنائيات وتغاويني

4- ماتت بعينيه منارات 

الطريق

املوت يتنا�صب مع كل ماتت

عنا�رص الكون االأخرى

غري متحقق

املوت يتنا�صب مع كل مات5- مات ذاك ال�صوء

عنا�رص الكون االأخرى

غري متحقق

واإذا انتقلنا اإىل ق�صيدة ليايل بريوت تطالعنا جمموعة ال�صور االآتية: 

�صبق يف  فيما  راأيناه  الذي  الت�صوير  اإىل منط  تنتمي  : وهي يف تكوينها 
)1(

املغيب - كهف 

ق�صيدة )البحار والدروي�س(، وتخ�صع اأي�صًا لقانون التنا�صب والتوافق املو�صيقي، لكنها حتقق 

 
ّ
اأفق ظالمي اللون والفراغ، فالكهف ذو  الداليل، وهو م�صتلزم  التوافق  اأحدهما فقط وهو 

عميق مبحر يف ال�صواد، وكذلك املغيب اأفق وا�صع عميق مرتام، وهذا الرتامي يف االت�صاع هو 

الذي يق�صده ال�صاعر من وراء اإ�صافة الكهف اإىل املغيب، ويعود منط �صابق راأيناه اإىل الظهور 

فنجد اأّن �صورة الفعل والفاعل التي ظهرت يف ق�صيدة )البحار والدروي�س(، )تغاويه املواين( 

ال�صورة بني  ، وترتاوح 
)2(

الذنوب( نف�صه: )وتغاوينا  بالفعل  الق�صيدة  وغريها تظهر يف هذه 

الرئي�صان  مكوناها  ياأتي  ة 
ّ
فعلي و�صورة  اإليه(  وم�صافًا  )م�صافًا  مكّوناها  ياأتي  ة 

ّ
اإ�صافي �صورة 

الداللة،  متنا�صبة  ، وهي 
)3(

الرحيمة( النوم  )يا مروحة  مثل  فنجد �صورة من  )فعاًل وفاعاًل(؛ 

فقده  ما  يرّم كل  الذي  النوم  االإن�صان، وكذلك  يريح   
ّ
اإيجابي  

ّ
تطميني بفعل  تقوم  فاملروحة 

االإن�صان يف يقظته، وياأتي الو�صف )الرحيمة( ليو�صح املق�صود بالعالقة بني املروحة والنوم، 

ومن الوا�صح التنا�صب املو�صيقي بني املروحة والرحيمة بو�صاطة احلاء والراء.

اإنَّ ما تقّدم يو�صح مفهومنا االأ�صا�س ملعنى الت�صوير الب�صيط، وهذا ي�صّهل لنا عملية الولوج 

)1( خليل حاوي، الديوان �س:52.

)2( خليل حاوي، الديوان �س:53.

)3( خليل حاوي، الديوان �س:55.
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يف فهم مكونات هذا النوع، ودرا�صة ال�صورة املت�صايفة:

ال�سورة املت�سايفة: ونق�صد بها ال�صورة التي ت�صتعمل امل�صتوى بل الرتكيب النحوي )امل�صاف 

وامل�صاف اإليه( وهي اأب�صط تركيب ت�صويري ذي داللة وذي اأداء تخييلي، ويف تقديري كلما 

ا�صتطاع الكاتب بل ال�صاعر اأن يكرث من ابتداع مثل هذه ال�صور فاإنه يدخل يف اإطار التكثيف 

ال�صعري؛ الأن االإ�صافة تركيٌب يحتوي املكونني االأ�صا�صيني لل�صورة، واإذا ا�صتطاع ال�صاعر اأن 

يوؤدي م�صتلزمات ال�صورة بهذا الرتكيب فاإّنه يقّدم �صورة تخييلية مبدعة، وهذا ال يعني اأن 

ز هذا الرّتكيب 
ّ
االأ�صاليب اللغوية االأخرى غري قادرة على خلق �صورة مبتدعة مكثفة، واإمنا يتمي

عن غريه بالرتابط اإىل حّد الوحدة، وباالخت�صار اأي�صًا، وهذا ال يعني اأن )خليل حاوي( اأبدع 

كان  الت�صويري  االأ�صلوب  هذا  اإنَّ  القول:  ميكننا  لكن  فقط،  الت�صويري  االأ�صلوب  هذا  يف 

باأداء  اأخرى قامت  اأ�صاليب ت�صويرية  ا�صتعملها حاوي؛ الأنه اعتمد على  التي  اأقّل االأ�صاليب 

التي  ال�صور االآتية وجدنا قدراتها االإبداعية  تابعنا  فاإذا  النف�صية والفكرية والفنية،  االأغرا�س 

تقدمها يف م�صتوى الفكرة واالأداء الفني، فنجد مثاًل اأن ال�صاعر ي�صتخدم الرتكيب االإ�صايف 

)منادى(، والنداء هنا يحمل التقرير )تقرير الفكرة وتقرير ال�صورة( لذلك ميكن لهذا التقرير 

اأن ي�صّوغ درا�صة الرتكيب على اأنه �صورة منجزة ال �صورة افرتا�صية، والتعبري اللغوي لهذه 

 فاجلزء االأول )موطوءة النهدين( يدخل 
)1(

ال�صورة هو )موطوءة النهدين - يا نع�س ال�صكارى(

يف باب التكنية اأو الكناية من وجهة النظر البالغية العربية، وهو داخٌل يف باب الرتميز من 

وجهة النظر احلديثة، وكالهما -اأعني وجهتي النظر - تلتقيان يف التكوين االأ�صا�س لل�صورة، 

هذه  ويف  احلقيقي،  امل�صتوى  اأو  التقليدي  اللغوي  امل�صتوى  عن  االرتقاء  عن  البحث  ويف 

ال�صورة ي�صعى ال�صاعر اإىل تقدمي معنى زائد ي�صرته وراء الرتكيب االإ�صايف، ويف هذه ال�صورة 

ال ي�صعى ال�صاعر اإىل خلق تنا�صب معنوّي بني لفظي )موطوءة( و)النهدين( واإمنا يتاأّتى الرمز 

من تعالق هذين اللفظني وا�ستفادة كل منهما من الآخر، فالوطء يف املفهوم اللغوي العربي 

يف جممل معناه الذي ت�صرتك يف جميع ا�صتقاقات مادة )وطاأ( يدلُّ على اعتالء ال�صيء ودو�صه 

، لذلك جند اللفظ منا�صبًا ملق�صد ال�صاعر الذي يخاطب )املراأة 
)2(

يرافق ذلك �صيء من االإهانة

)1( خليل حاوي، الديوان: �س 69

)2( يراجع: ل�صان العرب، مادة )وطاأ( 
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كاأن  )وتغنني  ال�صورة:  ا�صتخدام هذه  بعد  لها  قائاًل  الطبيعية(  االأخالقية غري  ال�صفات  ذات 

النهدين  ال�صاعر  ي�صتخدم  اأن  الغريب  ولكن   ،
)1(

غارا الينبوع  وال  مات  ما  عينيك  يف  الظل 

اأن هذه  مقرتنني بالوطء، وهو على غري ما هو متعارف عليه، ولكن القول املهم يف النهاية 

 واأ�صمل ا�صتطاعت اأن توؤدي غر�صها ووظيفتها التي ت�صعى 
ّ
ال�صورة املجتزاأة من �صورة اأعم

اإليها من خالل الت�صاد مع املعنى الالحق )موطوءة النهدين ≠ تغني وكاأن الظل يف عينيها ما 

مات( واجلزء الثاين من هذه ال�صورة قوله: )يا نع�س ال�صكارى( وهي �صورة مقررة بالنداء 

اأي�صًا توازي اجلزء ال�صابق، والبحث يف قدرات هذه ال�صورة يو�صلنا اإىل اأنها اأكرث عمقًا من 

اأعمق  لنا ما هو  يقّدم  النهدين(، ولكنه  العار يف )موطوءة  لنا معنى  ال�صابق الذي قّدم  اجلزء 

بال�سكارى، والنع�ش كما  النع�ش  ارتباط  املتوّلد من  املعنى  ال�سكارى( من خالل  )نع�ش  يف 

يو�صحه لنا الل�صان هو �رصير امليت، واأحيانًا هو امليت نف�صه، وعندما يرتبط النع�س بال�صكارى 

كر حالة اأخرى من حاالت املوت املوؤقت لعقل االإن�صان 
ُّ

ي�صتمّد منه معنى معّمقًا؛ الأّن ال�ص

ّجون مبوتهم اخلا�س فوقه فاإنها 
َ

ُي�ص اإىل نع�س لهوؤالء ال�صكارى  ووعيه، فعندما تتحّول املراأة 

ت�صاعف عملية املوت ال�صلبي، وبذلك تكت�صب القيمة االأخالقية ال�صلبية مطلق ال�صلب التي 

يريد ال�صاعر اأن ي�صقطها عليها وي�صفها بها.

ومن هذه ال�صور �صورة قد ال تكون مبتكرة كل االبتكار اأو جديدة كّل اجلدة اأو حتمل 

عمقًا فائقًا، لكنها تكت�صب قدراتها يف االأداء من لواحق اأخرى �صنذكرها بعد فهم ال�صورة 

القيام به للتعامل  ومقارنتها، هذه ال�صورة هي قول ال�صاعر )فم املوت(، واأول عمل ميكننا 

للموت يف  ا�صتخدموا �صوراً  تراثيني  �صعراء عربًا  نتذكر  اأن  ال�صورة ومقاربتها هو  مع هذه 

اأقوالهم؛ فاملتنبي يقول:

لواقٍف �سكٌّ  امل���وِت  يف  وم��ا  ن��ائ��ُم)))وق��ف��َت  وه��و  ال���ّردى  جفِن  يف  كاأنك 

 واأبو متام يقول:

رجَله امل���وِت  م�ستنقع  يف  واأث��ب��ت   (((

احل�رصُ ِك  اأخم�سِ حتِت  من  لها:  وقال 

)1( خليل حاوي، الديوان: �س:69.

)2( املتنبي، الديوان، �رصح اأبي البقاء العكبريي، �س 386. 

)3( اأبو متام، الديوان، �رصح اخلطيب التربيزي، �س: 81.
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وابن الرومي يقول: 

�سبيتي اأو���س��َط  امل��وِت  حماُم  توّخى  العقِد)))  وا�سطَة  اخ��ت��اَر  كيَف  فللِه 

ويقول اأبو ذوؤيب الهذيل:

اأظ��ف��اره��ا اأن�����س��ب��ت  امل��ن��ي��ة  ت���ن���ف���ِع)))واإذا  ال  مت��ي��م��ة  ك����لَّ  األ���ف���ي���ت 

ب�صورة  لنقارنها  االأمثلة  بهذه  �صنكتفي  لكننا  وت�صويره،  املوت  يف  كثرية  اأقوال  وهناك 

حاوي  قول  نذكر  اأن  من  لنا  بد  ال  دقيقة  املقارنة  تكون  ولكي  البليد(،  املوت  )فم  حاوي 

املتعلق بهذه ال�صورة كاماًل:

غرَي اأّن احلبَّ مل يُْنِبْت من اللْحِم القديْد

غري اأجياٍل من املوتى احلزانى

ى يف فِم املوت البليْد))) تتمطَّ

وتتمركز �صور هوؤالء ال�صعراء يف ال�صورة بل يف بوؤرة الت�صوير كما يلي:

املتنبي         : )جفن الردى( وهو نائم 

اأبو متام        : )م�صتنقع املوت( 

ابن الرومي : )حمام املوت( 

اأبو ذوؤيب   : )املنية اأن�صبت اأظفارها( 

ينا�صب  م�صتلزمًا  املوت  مع  و�صع  �صاعر  كل  اأن  الت�صويرية  البوؤر  هذه  يقال يف  ما  واأهم 

�صورته؛ فاملتنبي يهتم باالإحاطة واالإطباق الذي يقوم بهما املوت على بطله، ومع ذلك فهو ال 

يخاف، وهو موقف ينا�صب �صفة ال�صجاعة التي هي هدف املتنبي يف النهاية؛ وكذلك يريد اأبو 

متام اأن ي�صّور �صيطرة املوت و�صلبيته على بطله الذي ا�صتطاع اأن يتاآخى مع املوت وال يخ�صاه، 

)1( ابن الرومي، الديوان، حتقيق ح�صني ن�صار، �س 624 

)2( اأبو ذوؤيب الهذيل، ديوان، �رصح �صهام �س 146.

)3( خليل حاوي، الديوان، �س 123
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فجعل للموت م�صتنقعًا ال بد من الغو�س يف حمئه امل�صنون، وهو ينا�صب م�صتنقع املعارك التي 

يخو�صها ال�صجعان؛ اأما ابن الرومي فاإنه يلجاأ اإىل احِلمام، وهو القدر، وكلنا يعرف عالقة ابن 

الرومي باالأقدار والغيب وتخّوفه منهما ؛ اأّما اأبو ذوؤيٍب الهذيل فمحكوم ببيئته وعامله، فقد 

اختار للموت اأظفاراً واأنيابًا وح�صيًة يفتك بها بفري�صته، وكل �صاعر من هوؤالء متنا�صب مع 

روؤيته الفكرية وبيئته )ن�صبيًا(، ومع طبيعته ال�صخ�صية وت�صوره للعامل ولذاته.

والت�صويري  والفكري  الروحي  ات�صاقًا مع عامله  اأنَّ هناك  ويف �صورة خليل حاوي جند 

اأي�صًا، فنحن كثرياً ما نقع على �صورة للموت اأو الأي �صيء اآخر ميثل اخلطورة على احلياة، فقد 

اأ�صداق الكهوف وتطالعنا الكهوف دائمًا يف كل ق�صيدة، ويف كل مقطع،  راأينا فيما �صبق 

وهي يف جميع ال�صور رمز التهام احلياة واإفنائها يف ظالم الكهوف وجماهلها، وهنا جند اأن 

املوت لي�س فاعاًل كما وجدناه عند ال�صعراء ال�صابقني، فهو نائم عند املتنبي وفعله هو االإطباق 

ى عند ابن الرومي، وين�صب  )على الرغم من نومه، وي�صّكل عند اأبي متام م�صتنقعًا يبتلع، ويتوخَّ

ى يف جوفه   فاه كما يبدو لتتمطَّ
ٌ
االأظفار عند اأبي ذوؤيب، ولكّنه عند حاوي موٌت بليٌد فاغر

اأي�صًا اأجيال بليدة، اأجيال ميتة فاقدة الفعل وهو الفعل احل�صاري الذي كان ي�صعى حاوي اإليه، 

وهو الفعل الذي اأراد املتنبي واأبو متام لبطليهما اأن يقوما به.

ولكي يكون منهج املقارنة �صويًا ال بد من فح�س �صورة حاوي يف �صوء �صور للموت 

عند بع�س ال�صعراء املعا�رصين:

يقول اإبراهيم ن�رص اهلل:

يغم�ص اليوَم يف خطِوِه

وكذا يغم�ُص العمر

اأجمُل من اأن ميوَت

واأتعُب من اأن يعي�َص )))

ويقول اأي�صًا:

)1( (اإبراهيم ن�رص اهلل ، االأعمال ال�صعرية الكاملة �س:158 
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كم تبقَّى لنا من مياه

لعبة املوت ال تنتهي

واحلياة)))

ويقول حممود دروي�س: 

ال �سيء ي�ستدعي غناء اأ�سى

فاملوُت اأكرُب من مزامريي)))

ويقول اأي�صا:

واأنا واملوت وجهان)))

والورد حمروق على �سدرها … ب�سهوة املوت)))

ويقول اأدوني�س: 

ي�سمنّا املوُت اإىل �سدره

مغامراً زاهداً

يحملنا �رّصاً على �رصِّه

(((
يجعل من كرثتنا واحداً

ويقول: 

ر�سيت اأن اأحيا بال متيمة

اأن اأر�سم احلياَة

)1( اإبراهيم ن�رص اهلل ، االأعمال ال�صعرية الكاملة �س:204 

)2( حممود دروي�س ، الديوان مج1 �س 24 

)3( حممود دروي�س ، الديوان �س 258 

)4( حممود دروي�س ، الديوان �س 314 

)5( اأدوني�س، اأغاين مهيار الدم�صقي وق�صائد اأخرى �س: 38 
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باملوِت وال�رصاِب واالأ�سياء)))

تتفاوت �صورة املوت يف هذه االختيارات الثالثة، فاإبراهيم ن�رص اهلل يرى يف املوت نوعًا 

من القبح اأو درجة من القبح عندما يعّد اإن�صانه الذي يتحدث عنه اأجمل من اأن ميوت، ويرى 

اأن املوت لعبة كما احلياة، وهي لعبٌة اأبدية ال تنتهي، وهي �صور اأنتجتها حالة الوعي الفكري 

والنف�صي لدى ن�رص اهلل، وفيها تتجلى عبثية احلياة واملوت، خا�صًة عندما ي�صف املوت بالقبح، 

)لعبة  قوله:  يف  وبالفجيعة  بالالجدوى  االإح�صا�س  ويتعمق  يعي�س  اأن  يف  فاجلمال  وباملقابل 

املوت ال تنتهي واحلياة(.

اأما دروي�س فاإنه يفهم املوت يف �صياق ماأ�صاته ال�صخ�صية وماأ�صاة �صعبه الذي يح�صده املوت 

، لذلك رمّبا من غري امل�صتح�صن اأن يفل�صف املوت اأو يتعامل معه على اأنه م�صاألة كونية 
ّ
الهمجي

 باأنه اأعجز عن جماراة املوت بق�صائده و�صعره وفكره: )ال �صيء 
ّ

بريئة اأو قدر نبيل، بل يح�س

ي�صتدعي غناء اأ�صى، فاملوت اأكرب من مزامريي(، لذلك يكت�صف اأنه نقي�س املوت اأو اأنه الوجه 

املقابل للموت؛ اأي احلياة، يف م�صتوى من م�صتويات فهمنا لقوله اأنا )واملوت وجهان( ويف 

لذلك  االإن�صان،  حياة  من  طبيعي  جزء  املوت  اأن  على  العبارة  نفهم  اأن  ميكننا  اآخر  م�صتوى 

املوت(،  ب�صهوة  �صدرها  على  حمروق  )الورد  حتى  املوت  ب�صهوة  حمكومًا  �صيء  كل  اأ�صبح 

ويتجلَّى املوت يف �صورة اأكرث حكمة وحنانًا واغرتابًا، اإذ ال يكون املوت طرفًا اآخر م�صتقاًل 

 الب�رصية ويوّحدها يف 
ُّ
عن االإن�صان، واإمنا هو �رصيك االإن�صان يف اغرتابه، وهو يف النهاية ي�صم

اإطار م�صمر داخلي يتوحد فيه الكون والوجود، لذلك كان املوت عند اأدوني�س و�صيلة خللق 

احلياة فهو ي�صعى اإىل اأن ير�صم احلياة باملوت.

ع �صورة املوت عند هوؤالء ال�صعراء، فاإن �صورته عند خليل حاوي  ومهما يكن من تنوُّ

ذات طابع خا�س خمتلف؛ الأنه كان يعرف املوت ويتعامل معه وير�صمه بدقة، ويعرف اأنَّ له 

فمًا واأ�صداقًا تلتهم كل �صيء، وهذه هي فجيعة االأحياء واحلياة وفجيعة حاوي، لذلك رمى 

بنف�صه بني اأ�صداق املوت بعد اأن عا�س يف ظلمة كهوفه الداخلية وعاين كل ممكناته، فهو اإذاً 

متيز بخلق �صورة حقيقية للموت الذي يجر الربيء اإىل اأ�رصه وي�صحك يف �رصه.

)1( اأدوني�س، اأغاين مهيار الدم�صقي وق�صائد اأخرى �س 253 
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ل مو�صوعًا  و�صورة الليل لي�صت بغريبة على ال�صعر العربي؛ بل ميكننا القول: اإن الليل �صكَّ

اإىل  لياًل،  الذي كان يطرق حمبوباته  القي�س  امرئ  منذ  العربية  ال�صعرية  املو�صوعات  اأهم  من 

النابغة الذي راأى اأن ممدوحه - بل الذي اعتذر اإليه - هو كالليل الذي ال بد اأن يدركه، اإىل ليل 

ى والقتال عند �صعراء الفتح واخلوارج وغريهم، مروراً بليل ال�صاعر االأندل�صي والعذري،  ال�رصُّ

وغريهم كثري مما ي�صتع�صي على االإح�صاء واالإحاطة …اإلخ، لكن ال�صوؤال املهم: كيف يتناول 

�صعبة،  تكون  ال  قد  ال�صوؤال  هذا  عن  واالإجابة  الليل؟  �صورَة  خ�صو�صيته  له  حديٌث   
ٌ
�صاعر

ف�صورة الليل يجب اأن تتوافق مع الع�رص الذي يعي�صه ال�صاعر، واالأهم من ذلك اأن تتوافق مع 

طبيعة التخيل الروحي والنف�صي لل�صاعر، لذلك البد من اأن يكون لهذا الليل الوا�صع امل�صيطر 

، وقد يكون مق�صد هذه ال�صورة مق�صداً نف�صيًا فقط ياأخذ معناه 
)1(

جدار )جدار الليل وجهي(

وداللته من كلمة )جدار( التي توحي بال�صدم واحلواجز والعجز واملجاورة بني اجلدار والليل 

قد ال تكون يف امل�صتوى املادي ملكّونات كلٍ  منهما متوافقة اأو متجان�صة؛ الأّن اجلدار مكّون 

ن من مادة اللني، ولكنَّ عملية ال�صدم تنتج من هذا التنافر املادي.  من مادة الق�صوة والليل مكوَّ

�س توافقًا على امل�صتوى الداليل اأو ما ميكن اأن ندعوه باملعنوي،  ويف جتٍلّ اآخر ميكننا اأن نتلمَّ

فالليل جدار جمازي بني االإن�صان والنور وبينه وبني االأ�صياء، فانعدام الروؤيا يجعل ال�صلة مع 

االأ�صياء االأخرى ومع العامل تدخل يف �صيغة العدم كما يفعل اجلدار متامًا اإذ يجعل كل االأفق 

الذي خلفه عدمًا.

ُدُه دائمًا �صورُة  ُده ال�صاعر َوَين�صُ ها الن�صيد الفني الذي ُيْن�صِ ومن ال�صور التي ن�صتطيع اأن نعدَّ

الكهف وترميزه، والكهف رمز تكويني يف التفكري الفني وال�صلوك االأدائي لل�صاعر، فقوله:

من كهوف ال�رصق)))

يرمز اإىل احلالة احل�صارية التي يحياها ال�صاعر وفق ت�صوره ملعنى الكهفية، وهو ما �صندر�صه 

يف دللت ال�سورة والرمز. وارتباط الكهوف بال�رصق ارتباط تاريخي رمبا يكون اأقرب اإىل 

اإىل ا�صتعمال كلمة كهوف يف  اأنَّ ال�صاعر يجنح  اأ�صلفنا �صابقًا  الرابط الغيبي، والوا�صح كما 

ة 
ّ
�صيغة اجلمع؛ الأنها كما يبدو حتقق اأغرا�صًا �صيكولوجية خا�صة لديه، وهي الداللة الرتاجعي

)1( خليل حاوي، الديوان �س:131.

)2( خليل حاوي، الديوان �س: 169.
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اإىل  اأ�صلفنا  ي�صعى كما  فهو  ال�صاعر،  بها  ال�رصق ويدين  بها  يدين  التي  الظالمية  اأو  الوراء  اإىل 

خلق عامل جديد يخرج من هذه الكهوف اإىل عامل جديد يدخل فيه ال�رصق اإىل معركة التناف�س 

 لتدعيم داللة الكهوف، ولكنَّ ال�صاعر 
)1(

احل�صاري ، وتاأتي ال�صورة: )من م�صتنقع ال�رصق(

اأكرث  النحوي بني )م�صتنقع( و)ال�رصق( متحقق،  املفرد والتنا�صب  ي�صتخدمها هنا يف �صيغة 

منه بني )كهوف( و)ال�رصق(، اأما التنا�صب ال�صوتي فغري متحقق يف هاتني ال�صورتني، وداللة 

ال�رصق  اأما داللة  والتوقع،  والظالم واخلوف  والرطوبة  الغمو�س  فيها  اأ�صلفنا  الكهوف كما 

اللغوي  امل�صتوى  يف  اأما  والديني،  واالإن�صاين  احل�صاري  امل�صتوى  على  اإيجابية  داللة  فهي 

فال�رصق مرتبط بال�رصوق وبزوغ النور وهو نور احل�صارة يف امل�صتوى املجازي، وبهذا حتدث 

لذة الت�صاد التي حتدث عنها النقاد املعا�رصون.

وتتبدىَّ الثقافة الرتاثية لدى ال�صاعر من خالل الرتكيز على هذه البنى الت�صويرية اال�صتعارية 

التي تقرتب من التقنيات البالغية العربية التقليدية، فنجد مثاًل ال�صورة االإ�صافية االآتية: )ما 

، وهي �صورة قد تكون تقليدية ومطروقة م�صتخدمة حتى يف اال�صتعمال 
)2(

يحكي ل�صان النار(

اليومي كاأن يقال: )األ�صنة اللهب( و)األ�صنة النار( ولكن ق�رص ال�صاعر )الل�صان( ب�صيغة املفرد 

على )النار( يوؤدي داللًة حيويًة ت�صخي�صيًة حتّول التعبري العادي )ل�صان اللهب( اإىل حالة حيوية 

حا�رصة ماثلة، اإذ نتمثَّل النار كائنًا ناطقاً، ويزداد ح�صور كينونة هذه النار بقول ال�صاعر )ما 

يحكي( الذي اأخرج ال�صورة من امل�صتوى الداليل االأول اإىل م�صتوى اأعلى، اأو من امل�صتوى 

الداليل احلقيقي اإىل امل�صتوى الداليل املجازي االأعمق واالأرحب واالأو�صع.

 ،
)3(

الباب( يقني  )اإىل  التالية:  الب�صيطة  ال�صورة  املحمولة يف  الفل�صفية  القدرات  ح  وتتو�صّ

فال�صاعر يقرن اليقني بالباب، وال�صوؤال املطروح: ما عالقة اليقني بالباب؟ واملعهود اأنَّ الباب 

م�صار ال�صك، ال منبع اليقني؛ الأنه ميكن اأن يحمل اأخطاراً قادمة للموجودين خلفه، ولكنَّ 

حاوي يقلب مفهوم ال�صورة ودالالتها هنا فيجعل الباب يقينًا، ولالإجابة عن ال�صوؤال الذي 

طرحناه قبل قليل يكفينا اأن ننظر اإىل منط ت�صور خليل حاوي للعامل ولالإن�صان لرنى اليقني يف 

)1( خليل حاوي، الديوان �س:169.

)2( خليل حاوي، الديوان، �س:180. 

)3( خليل حاوي، الديوان، �س:197.
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ى اأ�صداقها، وقد �رص�س وجود االأ�صياء يف  الباب، فهو دائم العي�س يف كهوٍف رطبٍة مظلمٍة تتمطَّ

قيعانها، وال�صك واملوت والظالم وامل�صتنقع كلها يف اأجواف هذه الكهوف، فمن الطبيعي اأن 

يكون الباب )وهو املخرج من هذا العامل الظالمي( يقينًا.

البعث واخلروج  فالباب هو بحث عن  لل�صاعر،  الروؤيا احل�صارية  اأي�صًا مع  وهذا متوافٌق 

من حالة ال�صبات واملوات والزمن الذي )متط اأرجَلها دقائُقه(، وهو اليقني الوحيد كما يبدو 

يف  ك  �صكَّ الذي  وهو  حاوي  عند  اليقني  معنى  على  نقع  اأن  امل�صتغرب  ومن  ال�صاعر،  عند 

اإىل درا�صة مّكونات  اأمته وانعتاقها. واإذا عدنا  يقينًا �صوى �رصورة بعث  كل �صيء، ومل يجد 

هذه ال�صورة، وجدنا اأنَّ مركزها الداليل يف لفظ )اليقني(، وحوله تتمحور داللة ال�صورة، 

ولفظ الباب ، الذي يوحي باالنفتاح واالنطالق، خا�صًة مع اليقني، وعك�س ذلك يحدث مع 

ال�صّك اأي االنغالق، والتقوقع واخلوف، والرتاجع ، لذلك نرّجح فهم ال�صورة على اأنها داللة 

انفتاح وانعتاق، وما يرّجح ذلك ارتباط الإيجاب بالإيجاب عند حاوي يف كثرٍي من ال�سور، 

فمثاًل جنده يربط املرح بال�صم�س، وال�صحو بالنبع، يف �صورتني )اإ�صافيتني( تدخالن �صمن 

هذا االإطار؛ فاالأوىل )مرح ال�صم�س( مركزها الداليل )ال�صم�س( التي تقدم يف اأكرث ترميزاتها 

الدالالت  هذه  ال�صاعر  ويوؤكد  واالنطالق،..وغريها،  والثورة،  كاحلرية،  اإيجابية  دالالٍت 

بكلمة )مرح( التي تثبت االإيجاب يف رمزية ال�صم�س، والثانية )�صحو النبع( مركزها الداليل 

)النبع( الذي من رموزه اخل�صب والنماء، وهي من اأهم رموز حاوي.

فال�صحو  االنبعاث )اخلليلية(،  فاإنها تدخل يف عملية  بال�صحو  الرموز  اقرتنت هذه  واإذا 

عملية نبع، وهذا توافق داليل اأق�صى، فالنبع حالة انبعاث من باطن االأ�صياء اإىل ظواهرها، خللٍق 

 يقوم بخلٍق جديٍد، لذلك 
ّ
جديٍد، وال�صحو عملية انتقاٍل من باطن مظلٍم ميٍت اإىل ظاهٍر حي

مج  تتحقق عملية التجان�س الق�صوى يف ت�صوير خليل حاوي )�صحو النبع(، واإذا حاولنا الدَّ

ال�صورتني  تبدياًل يف تكوين هاتني  اأي�صًا هناك  النبع( لوجدنا  ال�صم�س( و)�صحو  بني )مرح 

الب�صيطتني، اإذ ميكننا اأن نقول: )�صحو ال�صم�س ومرح النبع( فنح�صل عندئذ على �صورتني 

اأو  ال�صم�س(  )�صحت  تعبري  النهار  لبزوغ  ت�صويراً  ن�صمع  ما  كثرياً  اإذ  مطروقتني،  تقليدّيتني 

)ا�صتفاقت ال�صم�س(، وهذا لي�س ت�صويراً مبتكراً، وكذلك االأمر فيما يتعلق مبرح النبع، ال�صورة 

التي تتوافق مع حركة املياه وانبثاقها من جوف االأر�س وتراق�صها اإىل اأعلى ثم ان�صيابها يف 
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دمج  وميكن  ال�صورة،  يف  ابتكاٍر  اإىل  اأّدى  تبديل  من  حاوي  به  قام  فما  اإذاً  جميل،  جدول 

ال�صورتني يف �صورٍة واحدٍة لت�صبح )�صحو النبع يف مرح ال�صم�س(.

ابتكاٍر  وخلق  الت�صويرية،  العملية  نقل  يف  عظيمة  و�صيلة  الداليل  الت�صاد  يكون  وقد 

ت�صويري يقّدم كل املعادالت: ال�صعورية، والفكرية، والنف�صية، واللغوية والبالغية اأي�صًا. فمن 

الناحية النف�صية ميكننا اأن نتحدث عن لذة الت�صاد اأو ال�صدمة، اأو خلخلة ال�صعور، ومن الناحية 

الفكرية ميكننا احلديث عن خلخلة التوّقع و�رصف الذهن اإىل ما مل يكن متوقعًا بعد �رصفه يف 

البداية اإىل اأفق مبدئي ميكننا ت�صميته )بالطعم(، فعندما ن�صمع مثاًل الرتكيب االإ�صايف )�صحراء 

ل االت�صاع 
ّ
اأولها ال�صعور بالهجري واحلريق، وثانيها تخي اإلينا جمموعة معادالت  رماد( تنتقل 

اأو االحرتاق برماد هذه ال�صحراء، ولكن  ال�صياع  ل 
ّ
اإىل تخي يف ال�صحراء، وقد يوؤدي ذلك 

اأفق التوقع هذا ينك�رص مبا�رصًة يف االألفاظ الالحقة )بارد وجليد(؛ اإذ تتغري جميع املعادالت 

ال�صابق، ومن هذه اخللخلة حتدث  بالرتكيب االإ�صايف  اإلينا  التي نقلت  ال�صعورية والفكرية، 

)الربودة  وهو  اجلديد  ال�صورة  نبع  و�صحو  الت�صاد،  لذة  اأهمها  يكون  قد  تاأثريات  جمموعة 

واجلليد( اللذان يخلقان نوعًا من الطماأنينة والهدوء واملوازنة بني ال�صحراء والرماد يف جهة، 

والربودة واجلليد يف جهة ثانية، ويتالمح لنا اأن مركز هذه ال�صورة يف امل�صتوى الداليل هو 

�صحراء وجليد وهما قطبا الت�صاد اللذان يقومان باالأ�صا�س الداليل لل�صورة وكذلك باالأ�صا�س 

ال�صعوري ويبدو اأن هدف هذه ال�صورة يتجاوز الت�صوير اإىل الرتميز.

فال�صحراء ترميٌز حلالٍة من البدائية، وقد تكون بدائية مواٍت، وكذلك الرماد بقايا تدل على 

املوات والربودة، وكلمة )بارد( املرتبطة بالرماد تعّزز هذا املعنى، وياأتي اجلليد ليق�صي على 

كل اإمكانية يف البحث عن حياة حاّرة يف هذه ال�صحراء، ومن هنا جند اأنَّ هناك جتان�صًا يف 

الداللة مطلقًا يف امل�صتوى الرمزي.

بعد حتليل هذه ال�صور التي ت�صتخدم بنية نحوية خا�صة وهي االإ�صافة ميكننا ا�صتخال�س 

مت�صايفة  اأ�صميناها  التي  ال�صورة  اأن  التحليل، وهي  هذا  اإلينا  اأوحاها  التي  الت�صورات  بع�س 

تعتمد مركزاً ت�صويريًا هو بوؤرة ال�صورة وحمورها الرئي�س، وجتعل اللواحق االأخرى تابعة له 

على م�صتوى الداللة وم�صتوى املعادل ال�صعوري والفني وذلك �صعيًا اإىل ابتكار �صورٍة خا�صٍة 
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مبتدعٍة توازي املنَزع الروحي والنف�صي والفكري والواقعي لل�صاعر، اإذ كان داأبه اأن يعّمق اإىل 

اأعمق اإمكانات املخيلة، وير�صف �صوراً قادرة على تاأدية اأغرا�صها �صمن الت�صور الفكري 

العام لل�صاعر، و�صمن قدراته الفنية التي يغّذيها َمنَزُعه االنبعاثي، وعندما نتحّدث عن انبعاث 

يف الواقع فاإننا �صنجد موازاة فّنية لهذا االنبعاث.

ومن اأهم ما مييز هذه ال�صور التجريد املطلق، الذي يعدَّ داأب ال�صاعر، ويعّد م�صدراً مهمًا 

من م�صادر ثقافته الفل�صفية، ومن م�صادر طبيعته ال�صخ�صية كما يبدو، فهو عندما يحاول اأن 

ية االأ�صياء وال�صورة يرتقي درجاٍتٍ عنها ليكون حتى يف البحث عن احل�صية 
ّ

يغرق يف ح�ص

جتريديًا، وقد يكون من الظلم اأن ن�صف �صورة حاوي بال�رصيالية مبفهومها املذهبي الأنه خلق 

انتمائه  مع  متوافقة  خا�صة  وت�صويرية  واإن�صانية  فكرية  اأبعاد  ذات  خا�صًة  ًة( 
ّ
)�رصيالي لنف�صه 

مثل حاوي  �صاعراً  اإنَّ  ال�صياق:  اأن نقول يف هذا  العربية، وميكننا  لغته  العربي، ومع  الثقايف 

العربية وّظفها يف ت�صويره، وكانت �صوره  للغة  اكت�صف بت�صويره هذا قدراٍت لغويًة بارعًة 

اأي�صًا عملية انبعاث، بل بعثًا للغة التي تتعر�س لكثرٍي من امل�صكالت، خا�صة يف مرحلته التي 

له  لغوي،  ابتكار  هي  التخييلي  ابتكارها  جانب  اإىل  حاوي  عند  فال�صورة  لذلك  عاي�صها، 

�صماته وخ�صائ�صه وبنيانه ودالالته. وال بد من االإ�صارة اإىل اأن �صورة حاوي هذه لوحاٌت فنية 

�َس لها فناٌن 
رِّ
وت�صكيلية، فيها كثري من الت�صوير الت�صكيلي، فهي ُتنقل ب�صهولة وي�رص وعمق لو ُقي

قادٌر يعي الر�صالة احل�صارية التي وهب حاوي نف�صه و�صعره واأدبه لها.
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ال�سورة الب�سيطة

)العنوان( تقنية ت�سكيل ال�سورة

اأ�صبحت )العنونة( يف الدرا�صات النقدية احلديثة مرتكزاً فنيًا وفكريًا من الناحية الوظيفية، 

اختزال  الدرا�صات  هذه  نظر  فالعنوان يف  االأدبي،  الن�س  معينة يف  اأداء وظيفة  من جهة  اأي 

فكري وداللة نف�صية، وتكثيف داليل معنوي للن�س الذي ي�صمه، واإذا دققنا الفكر يف كلمة 

الَعلم الذي يطلق عليه، وهو بهذا  اأي  اأن العنوان �صمة الن�س، وهو ا�صمه؛  )ي�صمه( لوجدنا 

املعنى يحّدد خ�صائ�صه املعنوية والداللية، ويوجه النظر اإىل املقا�صد التي يرمي اإليها الن�س.

ينطبق هذا القول على العنوانات االإبداعية التي يبدع �صعراوؤها اأو كتابها يف اختيار عنوان 

ي�صكل )وحدًة ع�صويًة( مع ن�صه، ونق�صد بالوحدة الع�صوية التوّحَد الع�صوّي مع الن�س، وهو 

اأن يكون العنوان جزءاً ع�صويًا من الن�س، فاإذا كان الن�س �صعريًا فالعنوان ي�صكل مقطعًا �صعريًا 

افتتاحيًا �صموليًا، يحتوي االختزال املعنوي للعنا�رص ال�صعرية يف الن�س، واإذا كان نرثيًا فالعنوان 

ي�صكّل دلياًل فكريًا اإىل الن�س وفاحتة لقرائه والدخول اإىل عوامله، وتزداد خ�صو�صية العنوان 

راأينا  الفن عامة، وقد  ال�صعري، واإىل  الفن  اإىل  الفكرية، ونظرته  ال�صاعر وروؤاه  وفقًا النتماء 

ت�صور )خليل حاوي( لل�صعر والفن ومفهومه للعنا�رص ال�صعرية، فهو يرى اأن ال�صعر تكويٌن 

فني ينا�صب الفكر االأيديولوجي الذي يطرحه، وال بد لل�صعر من تقنية اأو تكوين قادرين على 

اأن يقدما الن�س ال�صعري بال�صكل الذي ي�صتطيع به اأن يخلق معادالت �صعوريًة وفنيًة ونف�صيًة.

مما يالحظ يف العنوانات التي ي�صتعملها حاوي اأنها حتقق الفهم الذي طرحناه، فالعنوان 

التي  الفكرية والفنية والثقافية  امل�صاحة  ال�صاعر من  يتخرّيه  عن�رص ع�صوي مهم يف ق�صيدته، 

تنتمي اإىل عامله الروحي والتكويني، وهو ما �صرناه يف اأثناء حتليلنا لل�صورة ال�صعرية اأي�صًا.

من اأهم ما ي�صعى اإليه حاوي ذلك النزوع املغرق يف اخل�صو�صية اإىل الرتميز، منذ اللحظة 

االأوىل للق�صيدة- تلك اللحظة التي هي )العنوان( والرمز الذي ي�صتخدمه- يعتمد يف اأول 

اعتماد له على املجاز ونحن )يجب علينا اأن نتهياأ دائمًا للحكم على ال�صاعر بقوة املجاز يف 
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اأنه  �صورة حاوي  من  ويبدو   ،)Herbert Reed( ريد  هربرت  يرى  كما   
)1(

واأ�صالته( �صعره 

كان �صديد القدرة على التحكم بهذا الرمز الذي يهدف اإليه، )اإن ال�صيء العظيم هو اإىل حٍد 

اإبانته من جانب �صخ�ٍس اآخر فهو عالمة  بعيد قابلية التحكم باملجاز، وهذا وحده ال ميكن 

 كما يرى اأر�صطو.
)2(

النبوغ(

وقد تابعنا املفهوم النقدي لل�صعر وال�صورة ال�صعرية عند حاوي، ذلك املفهوم الذي ميكن 

 وهذا الت�صّور 
)3(

تلخي�صه بعبارة درايدن: )اإن ال�صورة بحد ذاتها هي �صمو وحياة الق�صيدة(

متوافق مع الروؤية الفكرية حلاوي املتمثلة باالنبعاث، فال�صمو واحلياة يف الق�صيدة ويف احلياة 

هما جوهر روؤية حاوي يف ال�صمو الكلي للحياة وللفن وال�صعر.

1-  عنوانات الدواوين: �صدرت خلليل حاوي جمموعة دواوين جزئية ُجمعت بعد ذلك يف 

االأعمال ال�صعرية الكاملة وهي حتمل العنوانات االآتية:

)نهر الرماد (، )الناي والريح(، )بيادر اجلوع(، )الرعد اجلريح(، )من جحيم الكوميديا(.

اللغويني )نهر(  الرماد( وحللنا مفهومه وفق مكونيه  االأول )نهر  العنوان  اإىل  واإذا نظرنا 

و)الرماد( لوجدنا اأن لفظ )نهر( لفظ ذو اإيحاء اإيجابي كبري، فهو رمز اخل�صب واحلياة، ورمز 

اإىل ذلك ما يوحي به النهر من الدالالت  الوجود واحلركة، ورمز اجلمال والبعث، ي�صاف 

العام  امل�صتوى  يف  هذا  اأخرى.  اأحيانًا  واإغراق  واإنقاذ  اأحيانًا،  وخوف  برودة  من  النف�صية 

لرتميز الكلمة، ولكنَّ هناك اأبعاداً خا�صة لدى حاوي الذي يعني النهر لديه يف ثقافته الدينية 

)نهر املعمودية( والتطهري واللفظ الثاين )الرماد(: ذو اإيحاء بارد باهت ي�صي بالنهاية، نهاية 

االحرتاق والتوقد، وتنتج ال�صورة ال�صعرية من الرتكيب االإ�صايف )نهر الرماد، وهناك يفقد 

كلٌّ من اللفظني خ�صائ�صه الفردية الداللية اأو الرمزية ويندمج يف اأداِء ترميٍز جديٍد م�صرتٍك، 

هي  يقّدمها  التي  الوحيدة  ال�صفة  وتبقى  الرماد،  من  ذلك  وي�صتمّد  اخل�صوبة،  النهر  فيفقد 

تركيز  يكون يف ذلك  بالرماد، وقد  تعّمده  التي  املعمودية،  يحافظ على  االّت�صاع، وكذلك 

على حمتوى التطهري الذي مل يعد باملاء، واإمنا اأ�صبح بالرماد، ومن الوا�صح معنى ذلك اأنه يعني 

)1( �صي�صيل دي لوي�س، ال�صورة ال�صعرية ، �س 20 

)2( �صي�صيل دي لوي�س، ال�صورة ال�صعرية �س: 20 

)3( �صي�صيل دي لوي�س، ال�صورة ال�صعرية �س: 20 
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اأن هناك عاملًا نف�صيًا وذهنيًا )خاليًا من احل�س(، وهو تعبري ي�صتخدمه حاوي كثرياً يف �صعره، 

َدْت(. وكذلك ي�صتخدم لفظ )الرماد،ف وَرمَّ

باللحن  مرتبطٌة  �صعوريٌة  مو�صيقيٌة  داللٌة  فالناي  والريح(،  )الناي  الثاين:  الديوان  عنوان 

الريح(   – املاثل  )بلفظها  والريح  بالعزلة؛  مرتبطة  وكذلك  العربي،  االإن�صان  عند  احلزين 

ت�صتخدم للداللة ال�صلبية، فقد وردت يف القراآن الكرمي يف موا�صع متعددة، واأكرثها كما نرى 

يف موقع الداللة ال�صلبية: 

}  ،
)1(

{ }

} ،
)3(

{ } ،
)2(

{

 ،
)6(

{ }  ،
)5(

{ }  ،
)4(

{

.
)8(

{ } ،
)7(

{ }

واإذا نظرنا اإىل �صياق الداللة يف الرتكيب )الناي والريح( فاإن الريح تكت�صب دالالتها من 

الف�صاء  لتنرثها عرب  اأنغامه  الناي وحتمل  تنا�صب  التي  الريح  عندئذ  فهي  الناي،  على  عطفها 

وتبددها عرب االآفاق، وبذلك تتحّقق الغاية النف�صية التي يتوّخاها التعبري اللغوي، وقد اأ�رصنا اإىل 

اأنَّ )حاوي( كان متاأّثراً تاأّثراً كبرياً بجربان، وكانت درا�صته االأكادميية عن جربان، وهذا يعني 

اأنه يدخل يف دائرة التاأّثر اأو ما ي�صمى يف املفهوم احلديث )التنا�س(، خا�صة فيما يتعلق بالناي 

والريح، ونحن نعرف اأن جربان الذي اكت�صف كما يرى اأن الناي والغناء هما �رص الوجود:

ف����ال����غ����ن����ا �����������رصُّ ال������وج������وداأع������ط������ن������ي ال�������ن�������اي وغ�������نِّ

)1( اآل عمران: 117 

)2( يون�س: 22 

)3( االإ�رصاء: 69 

)4( االأنبياء: 18 

)5( االأحقاف: 24 

)6( الذاريات: 41 

)7( احلاّقة: 6 

)8( ( اإبراهيم: 81 
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ال������وج������ود)))واأن���������������ني ال��������ن��������اي ي���ب���ق���ى ي���ف���ن���ى  اأن  ب���ع���د 

وكذلك االأمر فيما يتعلق بالريح: 

وتقول الريح: ما اأغربني

فا�ساًل بني �سدمي و�سما

غري اأن البحر يبقى �ساكناً

قائاًل يف نف�سه: الريح))).

)اأيتها  اإن�صاين يحمل اخل�صب واالنبعاث  اأن ريح جربان ذات طابع خا�ٍسّ  ونالحظ هنا 

ين اآنًا مرتّنحًة فرحًة، واآونًة متاأوهًة نادبًة، فكاأنك بحر من احلب يغمر اأرواحنا وال 
ّ
الريح، متر

.
)3(

يغرقها، واأنت تهم�صني يف اإذن الوردة اأ�رصاراً غريبة تفهم مفادها(

وكذلك فاإن )الناي( و)الريح( مو�صوعان �صعريّان متداوالن عند ال�صاعر العربي يف بداية 

القرن الع�رصين املن�رصم، كما نرى مثاًل عند ال�صابي الذي منح الريح اأي�صًا رمزاً خا�صًا ا�صتقاه 

من رومان�صية خا�صة لديه، وهو رمز ثوري متنا�صب مع الرومان�صية الثورية لدى ال�صابي الذي 

يقول:

 وف����وق اجل��ب��ال وحت���ت ال�����س��ج��ر)))ودم����دم����ت ال���ري���ح ب���ني ال��ف��ج��اج

ويف هذا املجال ال بد من العودة اإىل تاريخ ال�صعر العربي الرتاثي للو�صول اإىل املتنبي الذي 

كان ميتطي �صهوة الريح، ليوجهها جنوبًا اأو �صمااًل:

ال����ري����َح حتتي ك������اأنَّ  ق���ل���ٍق  ���س��م��ااًل)))ع��ل��ى  اأو  َج��ن��وب��اً  ���ُه���ه���ا  اأوجِّ

لة 
ّ
 )القلق( الذي دفع املخي

ّ
ومن الوا�صح اأن االأثر الذي دفع اإىل هذه ال�صورة هو اأثر نف�صي

اإىل االرتقاء، واإنتاج هذه ال�صورة املبدعة، ومثل ذلك ما نراه عند ال�صابي وجربان، واالأهم من 

)1( جربان خليل جربان، االأعمال الكاملة �س:205.

)2( جربان خليل جربان، االأعمال الكاملة �س:345.

)3( جربان خليل جربان، االأعمال الكاملة �س: 345.

)4( اأبي القا�صم ال�صابي، الديوان �س:218.

)5( املتنبي ، الديوان ج3، �س:225.
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ذلك ما نراه عند خليل حاوي من الدافع ال�صيكولوجي ال�صديد الذي يبتعد عن الرومان�صية 

التقليدية، ويقرتب من رومان�صيٍة خا�صٍة ُبعُدها »ال�صيكولوجي« اأعمق واأكرث خ�صو�صية اإىل 

ح بعد قراءة  حّد اإمكانية احلديث عن )عقدة( �صيكولوجية يعاين منها، وناي احلاوي هنا يتو�صّ

يف  والريح  )الناي  ذاته:  العنوان  حتمل  التي  للق�صيدة  خا�صة  ال�صعرية  املجموعة  هذه  �صور 

.
)1(

�صومعة كيمربدج(

البيادر واجلوع، فالبيدر  الثالث )بيادر اجلوع( نقع على ت�صادٍّ معنويٍّ بني  ويف الديوان 

عليه  نقع  نف�صه  والت�صاد  للجوع،  ٌف  �رصِ �صدٌّ  وهو  وال�صبع،  واالكتفاء  والوفرة  للخري  رمز 

 من 
ٌ
يف عنوان )الرعد اجلريح(، فالرعد رمز للقوة واجلربوت ورمز للفعل واخلوف ومظهر

م  يقدرِّ وهنا  وال�صحية،  االنهيار  على  داللة  و)اجلريح(  للخ�صب،  د  متهرِّ التي  الطبيعة  مظاهر 

العنوان مرحلتني للرعد، املرحلة االأوىل ما قبل اجلريح، وهو ميثل املعاين التي عر�صناها للرعد، 

ح الداللة املق�صودة من الرتكيب الو�صفي  واملرحلة الثانية مرحلة اجلريح وهي املاآل، وال تتو�صّ

ة، التي 
ّ
ل هذا التحول بني مرحلتني، وبهذا تتحقق املعادلة الو�صفي

ّ
)الرعد اجلريح( اإاّل من تخي

ي�صعى اإليها ال�صاعر.

وعلى هذا املنهج يف الت�صاد نرى العنوان )من جحيم الكوميديا( فالكوميديا ذات داللة 

على الفكاهة وال�صحك الذي قد يكون �صحكًا ناجتًا عن فرٍح اأو �صحكًا مريراً؛ اأي �صحك 

»�رص البلية«؛ اأو �صحك »�صخرية«؛ ويف النهاية فهو نوع من ال�صحك اأو الفكاهة اأو التفّكه 

ر، ولكنه عندما يقرتن باجلحيم فاإنه يتحول اإىل ال�صحك املرير املوؤمل الذي ينتج عن �رص  اأو التندُّ

البلية، وهذا الت�سادُّ تقنيٌة اإدها�سيٌة ا�ستخدمها ال�سعراء العرب يف الع�رص احلديث ب�سكل مفرط؛ 

ه بناًء قائمًا على التقنيات البالغية العربية الرتاثية  الإنتاج ت�صوير مبدع، وهذا ما ن�صتطيع اأن نعدَّ

كاملقابلة واملطابقة والت�صاد وا�صتفادة جتديدية من ال�صعر اجلديد الذي �صاد يف العامل املعا�رص.

وكذلك اإذا نظرنا اإىل عنوان )الرعد اجلريح( فاإننا ن�صتوحي من هذا العنوان حالًة �صعوريًة 

نف�صيًة، ويبدو اأن ق�صائد هذا الديوان مطبوعٌة بالطابع النف�صي الذي يقّدمه..

وهذا ما �صرناه عند حتليلنا لبع�س عنوانات الق�صائد التي فيه، ولتحليل هذا العنوان نفح�س 

)1( خليل حاوي، الديوان �س:195.
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�صفات الرعد التي توحي بالقوة، واخلوف، واجلربوت، والغمو�س الغيبي؛ الأن الرعد ناجت 

عن فعٍل كوين رهيب ظل االإن�صان مّدًة طويلًة يجهل هذا الفعل ويخ�صى مظاهره، اإىل درجة 

اأنه كان مقد�صًا يف كثرٍي من االأزمان واالأوقات، حتى بعد اأن وعى االإن�صان ال�صبب احلقيقي 

حلدوثه ظل الرعد مظهراً طبيعيًا اإ�صكاليًا يف ذهن االإن�صان ونف�صه، وظّل يوؤّثر يف جمال النف�س 

ال�صورة تنك�رص عند خليل حاوي  االإن�صانية باخلوف والرعب واالإجالل واالندها�س، هذه 

وي�صبح هذا املارد اجلبار العاتي املخيف جريحًا، وهي من اآفاق الت�صخي�صات التي ي�رصُّ حاوي 

على اإبداعها، وال�صوؤال املهم ملاذا ا�صتخدم ال�صاعر �صفة اجلريح؟ ومل يجعل الرعد ك�صرياً اأو 

املنا�صب،  الو�صف  يختار  اأن  ا�صتطاع  باأّن حاوي  مثاًل؟! واالإجابة تكون  ذبيحًا  اأو  ك�صيحًا 

للتعاطف والت�صامن معه وفق  فـ)اجلريح( يكون يف حالة قوٍة معنوية ال ذلَّ فيها، وهو مثري 

القانون االإن�صاين النبيل، اأما الك�صري اأو الذبيح فهما يوحيان بنوٍع من ال�صعف ال�صديد والذل 

واالنك�صار، وهذا ال يتفق مع �صفات الرعد وت�صّور االإن�صان له، والآثاره النف�صية واملادية، 

ي�صبح  وعندما  واحلياة،  واالنبعاث  للخ�صب  م�صدر  الرعد  فاإن  لل�صورة  اأخرى  قراءٍة  ويف 

 
ّ
جريحًا فاإمنا تتوقف م�صرية االنبعاث وتكون �صمن احتمالني، اإما اأن يتعافى الرعد وت�صتمر

اإليه ال�صاعر حاوي يف كل م�صريته ال�صعرية  م�صرية اخل�صب والنماء والعطاء، وهو ما ي�صعى 

والنقدية والفكرية ، واإما اأن يفنى الرعد منهاراً ب�صبب جراحه.

و�صنحاول فيما ياأتي اأن نقراأ عنوانات الق�صائد يف كل ديوان على حدة، ونحاول اأي�صًا اأن 

نقرن بني العنوان العام للديوان والعنوانات االأخرى:

ديوان نهر الرماد)1):

ى بروحه ليفتدي  1-  البحار والدروي�س: طّوف مع يولي�س يف املجهول، ومع فاو�صت، �صحَّ

اإىل  فاأبحر  مع هك�صلي،  له  تنّكر  الع�رص،  هذا  العلم يف  من  الياأ�س  اإىل  انتهى  ثم  املعرفة، 

�صفاف الكنج منبت الت�صوف، مل يَر غري طنٍي ميت هنا وطني حارٍّ هناك ِطنٌي بطنٍي.

2- ليايل بريوت.

)1( خليل حاوي، الديوان �س:35.
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3- دعوى قدمية )العمر والزمن وهٌم وغفلة( اأفالطون واالأمثال ال�صعبية.

ال  ب�رصاً  اجلحيم  اأروقة  )راأيت يف  اجلاهلية  اأ�صاطري  الثاأر(  ويطلب  ي�صت�رصخ  طائر    )ال�صدى 

يعي�صون وال ميوتون( دانتي.

4- نع�س ال�صكارى.

5- جحيم بارد.

6- بال عنوان.

7- اجلروح ال�صود.

8- يف جوف احلوت.

9- ال�صجني.

10- �صدوم.

اأزمُة  11-  بعد اجلليد: يف هذه الق�صيدة التي تعرّب عن معاناة املوت والبعث، من حيث هي 

غلبة  من  اإليه  ترمز  وما  متوز  اأ�صطورة  من  ال�صاعر  يفيد  كونية،  ذاٍت وح�صارٍة وظاهرٍة 

احلياة واخل�صب على املوت واجلفاف، ويفيد من اأ�صطورة العنقاء التي متوت ثم يلتهب 

رمادها فتحيا ثانية.

12- حب وجلجلة.

13- املجو�س يف اأوربا.

14- عودة اإىل �صدوم.

15- اجل�رص.

SoraaSh3rya.indb   149 1/24/10   11:24 AM



150

ديوان الناي والريح)1):

داخلي  حوار  كيمربدج  اإىل  )كام(  �صفاف  اإىل  بريوت  من  ال�صفر  قبيل  الب�صارة:  1-  عند 

ت�صوق طرفًا منه الب�صارة واجلن الذي يحل فيها فيج�صدان لل�صاعر رعبه من �صمت لن 

كلتا  مهّرج،ويف  �صاحر  اإىل  حتيله  مهزلة  اأو  متاألّه،  جمنون  اإىل  حُتيله  ماأ�صاة  غري  عنه  يتولد 

الواقع، ويف  تعيد خلق  اأن  اأرادها  ملعجزات  معادلة  وهمية  مبعجزاٍت  ي�صتعي�س  احلالتني 

الن�صيد االأخري يتحّدى ال�صاعر ال�صمت الذي اأرعبه ودفعه اإىل �صوؤال الب�صارة عن م�صريه، 

ويتغّلب على املفجع باأفجع منه بت�صحيٍة قد ُتر�صي ربه، في�صعفه على ال�صعر بقدرة خالق.

2-  الناي والريح يف �صومعة كامربدج: )يجب اأن نبعث لغة القبيلة لن�صتق منها العبارة التي 

تاأكل  وال  احلّرة  جتوع  �صاء،  كيف  ي�صرّيها  الريح  على  قاب�س  ماالرميه  الوجود،  ت�صنع 

.
)2(

بثدييها(

3- وجوه ال�صندباد. 

4-  ال�صندباد يف رحلته الثامنة: كان يف نيته اأال ينزعج عن جمل�صه يف بغداد بعد رحلته ال�صابعة، 

غري اأنه �صمع ذات يوم عن بحارة غامروا يف دنيا مل يعرفها من قبل، فكان اأن ع�صف به 

احلنني اإىل االإبحار مرًة ثامنًة، ومما يحكى عن ال�صندباد يف رحلته هذه اأنه راح يبحر يف 

دنيا ذاته، فكان يقع هنا وهناك على اأكدا�ٍس من االأمتعة العتيقة واملفاهيم الرثة رمى بها 

ى حتى بلغ بالعري اإىل جوهر فطرته، ثم  جميعًا يف البحر، ومل ياأ�صف على خ�صارًة، تعرَّ

عاد يحمل اإلينا كنزاً ال �صبيه له بني الكنوز التي اقتن�صها يف رحالته ال�صالفة. والق�صيدة 

ر�صيد ملا عاناه عرب الزمن يف نهو�صه من دهاليز ذاته اإىل اأن عاين اإ�رصاقة االنبعاث، ومت له 

اليقني.

)1( خليل حاوي، الديوان �س:175

)2( خليل حاوي، الديوان، �س:195
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ديوان بيادر الجوع)1):

1- الكهف.

2-  جنية ال�صاطئ يف خيم الغجر امل�رصعة للريح، واملبحرة مع الريح، ُتعرى الذات عن حيوية 

فيها،  وتن�صكب  الفيا�صة،  الذات  من  تنبع  مرح  اأعياد  واحليوية،  االأوىل  والرباءة  الفطرة 

والرباءة حال االإن�صان االأول يف ظل �صجرة احلياة قبل اأن تغريه حالوة املعرفة ومرارتها 

يف �صجرة اخلري وال�رص، فيطرده �صيف النار من اجلنة، لذلك كانت ذات الغجرية خري رمز 

حال  يف  االإن�صان  ولقدرة  اخل�صيب(  الوعر  )تفاحة  احلياة.  ول�صجرة  املندفعة،  للحيوية 

وي�صبغ  البحر(  وخيول  اجلبل  )وعول  الطبيعة  يف  احليوية  بعنا�رص  االندماج  على  الرباءة 

ويف  حيويتها،  جتّدد  يف  االأر�س  اإىل  ترمز  معّممًة  رحبًة  اأو�صافًا  الغجرية  على  ال�صاعر 

بكارتها الدائمة.

ويف املدينة يع�صى على الغجرية فهم ال�رصيعة و�صجرة املعرفة: )اأتعبُّ غري رطوبة احلمى 

وتقعدها ثمر؟( وتلتقي الكاهن املو�صوي حار�س تلك ال�صجرة فيمتحنها بالنار وب�رصيعة ال 

ت�رصي عليها، والكاهن هو رمز الذات واحل�صارة معًا يف حال االحتقان الذي يحّول احليوية 

اإىل كربيٍت ونار، لقد رمى الغجرية باالإثم وال�رص واملنفى اإىل حيث اأ�صيب باجلنون، فظنَّت 

ٌة وروح �رصيرة، وكان يف جنونها براءة موجعة.
ّ
اأن حكمه �صدق وعدل، واأنها بالفعل جني

 اأ- خيم الغجر.

 ب - وعول اجلبل وخيول البحر.

 ج - يف املدينة.

 د - الكاهن املو�صوي والدينونة.

 هـ - دمغة اجلن واخلطيئة.

 و- عجوز جمنونة.

3-  لعازر عام / 1962 / )وذهبت مرمي اأخت لعازر اإىل حيث كان النا�رصي وقالت له لو كنت 

)1( خليل حاوي، الديوان، �س:303.
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.
)1(

هنا ملا مات اأخي ، فقال لها: اإنَّ اأخاك �صوف يقوم(

  اأ - حفرة بال قاع، ب - رحمة ملعونة، ج – ال�صخرة، د - زوجة لعازر بعد اأ�صابيع من بعثه، 

هـ – زخرف، و- )اخل�رص( املغلوب، ز – عر�س املغيب، ح - زوجة لعازر بعد �صنوات، 

ط – انهيار، ي – النا�رصي يرتاءى لزوجة لعازر، ك – املجدلية، ل – تنني �رصيع، م – لذة 

اجلالد، ن – اجليب ال�صحري، �س – االإله القمري، ع – غربة النوم، ف – جوع املجامر. 

الرعد الجريح)2):

1- االأم احلزينة.

2- �صباب وبروق.

3- الرعد اجلريح.

4- ر�صالة الغفران من �صالح اإىل ثمود.

:
)3(

من جحيم الكوميديا

1- )راأيت يف اأروقة اجلحيم ب�رصاً ال يعي�صون وال ميوتون( دانتي.

2- قطار املحطة.

3- �صالة.

4- بالد الغربتني يف مطار عربي خالل االأحداث اجلارية يف لبنان.

5- يف اجلنوب.

6- العجيبة.

7- درة املدينة.

)1( خليل حاوي، الديوان، �س: 335.

)2( خليل حاوي، الديوان �س:389.

)3( خليل حاوي، الديوان �س:505. 
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8- ريح.

9- يف �صدوم للمرة الثالثة.

10- قطع الل�صان.

11- اأم امل�صطفى.

12- يف بابل.

13- مناخ.

14- املنام.

15- �صداقة.

16- اللفظة الب�صيطة.

17- اأر�س الوطن.

18- اأنت.

.
ّ
19- ج�صد خفي

20- عكاز معلق.

21- �صجرة الدر. 

الق�صيدة االأوىل يف ديوان »نهر الرماد« هي البحار والدروي�س، وهي تروي ق�صة اأ�صطورية 

لبّحار طاَف يف اأر�ٍس حكى عنها الرواة، ويف�رص ال�صاعر نف�صه هذا العنوان باملقدمة امللحقة 

املجهول،  عن  الباحث  بيولي�س  ويقرنه  املجهول،  باأنه جال يف  الق�صيدة  قبل  اأثبتها  التي  به 

والبحث عن املجهول �صورٌة مهمة من ال�صور ال�صعرية عند حاوي، وداللة فكرية كما راأينا 

فيما �صبق، ويقرنه اأي�صًا بفاو�صت الباحث عن املعرفة، واملعرفة واملجهول �صيئان متوا�صجان؛ 

ومن  املعرفة  من  الياأ�س  كانت  الرحلة  نتيجة  ولكن  للمعرفة،  حتقيق  املجهول  اكت�صاف  الأن 

العلم الذي مل يحقق لالإن�صان ما كان ي�صبو اإليه نتيجة �صعيه الدائب اإىل العلم واملعرفة، وكان 
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اخلال�س الوحيد هو الر�صّو يف قاع »الكنج« الرمز الت�صويف، فاخلال�س اإذاً ال ميكن اأن يكون 

اإال يف الت�صوف، وال بد من االنتباه اإىل اأنَّ العنوان الذي نحلله لي�س ت�صويراً بالغيًا؛ اأي اإنه 

ال يعتمد التقنيات البالغية اأو ال�صورة البالغية العربية التقليدية، وهو ما �صنلحظه يف جميع 

العنوانات التي اأمامنا.

والق�صيدة الثانية هي »ليايل بريوت«، وهو عنوان )ال اإيحاءات رمزية(، واإمنا يحمل داللة 

ُت�صَتَمدُّ من الليايل ومن ارتباطها باملدينة )بريوت(، فالليايل جمردة، اإيحاء بت�صورات كثرية �صلبية 

م  يقدرِّ لكّنه  معينة،  زمنية  مرحلة  االإيجابي يف  على  ال�صلبي  يقدم  ببريوت  وربطها  واإيجابية، 

 يف املرحلٍة الرئي�صة االأخرية التي عا�صها حاوي وكانت نهاية حاوي 
ّ
 على االإيجابي

ّ
ال�صلبي

.
)1(

منها، وكذلك اإذا قمنا بقراءة ن�س الق�صيدة الذي يفتتح بقوله: )يا ليايل ال�صيق واحلرمان(

: يقدم حاوي لهذا الن�س بثالثة اأقوال: الأفالطون، 
)2(

والعنوان الثالث هو )دعوى قدمية(

وغفلة(  وهم  والزمن  )العمر  فيه  يقول  فاالأول  دانتي،  جحيم  ومن  اجلاهلية،  اأ�صاطري  ومن 

وهو الأفالطون، وهو تلخي�س لبع�س عوامل الق�صيدة من وجهة الزمن، والثاين )ال�صدى طائر 

ي�صت�رصخ ويطلب الثاأر( وهو من اأ�صاطري العرب يف اجلاهلية، وهنا جند ترميزاً اأ�صطوريًا للعنوان 

يو�صح بع�صًا من �صور الن�س، و�صرنى يف ن�صو�س حاوي كثرياً من ال�صور التي ي�صتخدم فيها 

ال�صدى عالمًة من عالمات ال�صورة، وعن�رصاً من عنا�رصها، اأما القول الثالث بل اجلزء الثالث 

من العنوان، فهو قول دانتي )راأيت يف اأروقة اجلحيم ب�رصاً ال يعي�صون وال ميوتون(، ويبدو 

ت�صويرها يف هذه  يريد  التي  احلالة  ح  يو�صّ بل  النف�صي،  االأثر  ح  يو�صرِّ اأن  اأراد  هنا  اأنَّ حاوي 

الق�صيدة، فالو�صع الذي يعانيه �صخ�صيًا من خالل قراءتنا للن�س يدّل على هذه احلالة التي ال 

تعيني فيها ال موت وال حياة.

 يطالعنا ال�صعر ب�صورة فجائعية ذات بعد ت�صويري 
)3(

 ويف العنوان الرابع )نع�س ال�صكارى(

خالل  من  وال�صياع  النع�س  خالل  من  باملوت  موحيًة  فنيًة  لوحًة  يقّدم  اإذ  ت�صكيلي،  فّني 

ال�صكارى، وباالإ�صافة بني )النع�س( و)ال�صكارى( تتعنّي ال�صورة وداللتها بال�صياع واملوت، 

)1( خليل حاوي، الديوان، �س 52 

)2( خليل حاوي، الديوان �س:59.

)3( خليل حاوي، الديوان �س:67.
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واملوت كما هو معهود عند حاوي لي�س موتًا ج�صديًا اأو موتًا ماديًا، بل هو –دائمًا- موت 

روحي يجتاح الروح ويق�صي عليها ويفنيها.

وميكننا  العنوان،  مع  والداليل  الت�صويري  االأداء  يتوافق  ال�صكارى(  )نع�س  ق�صيدة  ويف 

املعادلة  حتقق  اأي  والن�س،  العنونة  بني  للتوافق  جيداً  اأمنوذجًا  متثل  الق�صيدة  هذه  اإن  القول 

الق�صيدة، وهو  العنوان جزٌء ع�صوٌي من  )العنونة(، وهذا  فقرة  مة  التي حتدثنا عنها يف مقدرِّ

جزٌء ُم�صتَمٌد من الق�صيدة اإذ يقول: )اأنت ياموطوءة النهدين يا نع�س ال�صكارى(، اإذاً فعملية 

ي متحّققة لدى ال�صاعر يف هذه الق�صيدة. التع�صّ

ويلجاأ حاوي يف ق�صيدة )جحيم بارد( اإىل الت�صاد بني املكونني اللغوّيني )جحيم( و)بارد، 

: )ا�صٌم من اأ�صماء الّنار، وكّل ناٍر عظيمٍة يف مهواة، واجلحيم: النار  ومن املعروف اأنَّ اجلحيمَ

ث عنها  ، والبارد �صد النار، وهذا ما يخلق معادلة ك�رص التوقع التي حتدَّ
)1(

ال�ّصديدة الّتاأّجج(

يك�رص  لكنه  بها،  يتعّلق  �صيئًا  احلجيم  �صماع  بعد  املتلقي  يتوقع  اإذ  احلديث،  الع�رص  النقاد يف 

التوقع، وتاأتي كلمة )بارد( التي تعاك�س اجلحيم وناره، ومل جند يف حدود ما نعلم ناراً باردًة 

 
)2(

{ } االأنبياء:  �صورة  يف  تعاىل  قوله  يف  ربها  ناداها  التي  اإال 

له،  نع  �صُ الذي  اجلحيم  من  وجنا  ال�صالم  عليه  اإبراهيم  حترق  ومل  و�صالمًا  برداً  النار  فكانت 

اأي�صًا يبدو اأنَّ اجلحيم الذي ي�صنعه حاوي للمراأة التي يتحدث عنها يف هذه الق�صيدة  وهنا 

جحيم بارد مل يحرقها ويخل�صها من احلال الذي تعي�صه وتعانيه، فتمنى اأن تعود اإىل ما كانت 

الروحي يف  املوت  اأي�صًا  وهنا جند  اإليها،  بالن�صبة  �صاخنًا  يكون  قد  قبل من جحيٍم  من  عليه 

هذا العنوان، فاجلحيم )النار( رمز للموت اجل�صدي، اأّما اقرتانه بلفظة بارد فينقله من املوت 

اإىل  والالجدوى  العدم  وي�صل  وعقلي.  روحي  موت  والربودة   ،
ّ
الروحي املوت  اإىل  املاّدي 

انعدام العنونة يف )ق�صيدة بال عنوان( وكذلك )اجلروح ال�صود(، فاجلروح حتمل لونًا اآخر هو 

اللون االأحمر، فيحاول ال�صاعر ك�رص التوقع اأي�صًا باللون االأ�صود، واالأ�صود رمز لوين �صائد يف 

 معنا فيما �صبق، واللون االأ�صود يتنا�صب مع )يف 
ّ
م�صمار الداللة على الظالم والليل الذي مر

جوف احلوت( الذي يتميز بالعتمة والظالم اإىل جانب العدم، وهنا جند اأن هذين العنوانني 

)1( ل�صان العرب مادة جحم.

)2( االأنبياء: 69.
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ق�صيدة  اإىل  للو�صول  مهمة  داللية  معنوية  مقدمة  احلوت(  جوف  و)يف  ال�صود(  )اجلروح 

)ال�صجني( التي توحي باأنها نتيجة عنوانية حتمية للعنوانني ال�صابقني، وهذا املوقف الكوين 

الفجيعي، ال بدَّ من اأن يو�صل اإىل �َصدوم التي هي)بفتح ال�صني مدينة بحم�س ، ويقال لقا�صيها 

�سدوم، ويقال: هي مدينة من مدائن قوم لوط كان قا�سيها يقال له �سدوم، … اأهل �صدوم 

، ف�صدوم اإذاً 
)1(

هم قوم لوط فيهم مدينتان وهما �سدوم وعاموراء، اأهلكهما اهلل فيما اأهلكه(

رمز للهالك والفناء الذي يوؤدي اإىل املوات واجلليد و�صبات احلياة يف ق�صيدة )بعد اجلليد( ليتم 

البحث عن اخلال�س يف )حب وجلجلة( ذلك الرمز الذي كان ال�صعراء جميعًا منذ بداية ع�رص 

النه�صة يعتمدون عليه يف بحثهم عن اخلال�س.

ويف�رّص ال�صاعر مقوالته يف ق�صيدة )بعد اجلليد( ويوؤكد ما نذهب اإليه من اأنه يعرّب يف هذه 

الق�صيدة عن )معاناة املوت والبعث، من حيث هي اأزمُة ذاٍت وح�صارٌة وظاهرة كونية، يفيد 

ال�صاعر من اأ�صطورة متوز، وما رمز اإليه من غلبة احلياة واخل�صب على املوت واجلفاف ويفيد 

، لذلك جاءت هذه الق�صيدة 
)2(

من اأ�صطورة العنقاء التي متوت ثم يلتهب رمادها فتحيا ثانية(

قبل )حب وجلجلة( الباحثة عن اخلال�س، ومن املهم اأن نرّكز على البعد احل�صاري يف هذا 

اأن ُيفهم من ق�صيدة )البحار والدروي�س(  البحث، ولي�س اخلال�س خال�صًا فرديًا كما ميكن 

التي بحثت عن اخلال�س فتو�صلت اإليه بالّت�صّوف، لكنه خال�ٌس ح�صارٌي عام يرّمزه حاوي 

باأ�صطورة متوز وغلبة احلياة، والقيامة قيامة العنقاء من رمادها.

ي�صّور  الأنه  بالتحقق  موؤمنًا  اأو  مطلقًا  ي�صبح  وال  يتوقف  ال  الباحث  التفاوؤل  هذا  ولكن 

لنا العودة اإىل الفناء واملوت والف�صاد، اإىل �صدوم ، لكن النهاية واخلامتة تاأتي بن�صيد )اجل�رص( 

واإذا   .
)3(

ال�رصق اجلديد( اإىل  ال�رصق  ال�رّصق من م�صتنقع  االأخري )من كهوف  املعرب  يعّد  الذي 

در�صنا عالقة هذه العنوانات بالداللة الرئي�صة لعنوان الديوان )نهر الرماد( ميكننا اأن ن�صتوحي 

بع�س الدالالت الت�صويرية املتقاطعة، وعندها يجب اأن نعيد فهم العنوان الرئي�س )نهر الرماد( 

ب�صكٍل عك�صي؛ اأي اأن نتوجه من الرماد ولي�س من النهر كما فعلنا يف بداية حتليلنا لعنوانات 

)1( ل�صان العرب مادة �صدم.

)2( خليل حاوي، من مقدمة ق�صيدة بعد اجلليد �س 115 

)3( خليل حاوي، الديوان �س:169.
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الدواوين، والفهم ال�صحيح هو اأن نبداأ من الرماد باجتاه النهر، فالرماد رمز للموت وخفوت 

احلياة واندثارها، لكّن هذا الرمز يتحول اإىل خ�صٍب وحياٍة وانبعاٍث من الرماد كما تقوم عنقاء 

الدالالت  متوافقة مع  القراءة  نهر اخل�صب والعطاء، وتكون هذه  لتخلق  الرماد من رمادها 

املتتالية واملرتاكبة لعنوانات الق�صائد: 

القراءة االأولى 

وجهة ال�صهم 

 نهر )رمز اخل�صب والعطاء(  الرماد )رمز املوت وال�صبات(

النتيجة  النهر يفقد رمزيته االإيجابية ويتحول اإىل رمزية �صلبية.

القراءة الثانية 

وجهة ال�صهم 

 )رمز اخل�صب والعطاء النهر(  )رمز املوت والفناء وال�صبات( الرماد 

النتيجة  الرماد يفقد رمزيته ال�صلبية ويتحول اإىل رمزية ال�صبات االإيجابية.

وبذلك ت�صبح القراءة االأوىل فا�صدة، ال تقوم على م�صتند �صحيح من الداللة، وبهذا نفهم 

داللة عنوان الديوان من داللة عنوانات الن�س، فالنهر لي�س تابعًا للرماد واإمنا الرماد هو التابع 

للنهر، والنهر لي�س متحواًل واإمنا الرماد هو املتحّول عن رمزيته.

بهذا  ال�صاعر  يكتفي  الب�صارة( وال  )عند  االأول  العنوان  والريح( جند  )الناي  ديوان  ويف 

العنوان بل ي�صع مقدمًة ي�رصح فيها معنى هذا العنوان ميكن تلخي�صه باأنه )ي�صتعي�س مبعجزات 

على  ويتغلب  امل�صري،  عن  الواقع..وال�صوؤال  خلق  تعيد  اأن  اأرادها  ملعجزات  معادلة  وهمية 

.
)1(

الواقع املفجع باأفجع منه(

)1( خليل حاوي، الديوان مقدمة عند الب�صارة �س: 177.
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بع�س  الرماد( ويف  )نهر  راأيناه يف  الذي  الت�صور  عن  هذا  ت�صوره  ال�صاعر يف  يخرج  ال 

املاأزق  اأنَّ  املنطقتني  يف  الت�صور  بني  الفارق  ولكنَّ  و)اجل�رص،  اجلليد(  )بعد  مثل  ق�صائده 

الرماد ببحث عن  نهر  التعبري عنه يف  الكوين، جرى  الروحي، واملاأزق  احل�صاري، واملاأزق 

املعجزات  عن  البحث  بداأ  فقد  والريح(  )الناي  يف  اأما  روحية،  اأو  واقعية  بطريقة  اخلال�س 

الغيبية عرب و�صطاء غيبيني، فقد كان هو ذاته الباحث عن املعرفة، وهو الذي )حّط يف اأر�ٍس 

حكى عنها الرواة( اأما هنا فهو يبحث عن م�صتقبله وم�صريه عند الب�صارة، ويبحث عن حلٍّ 

للفجيعة مبا هو اأكرث فجيعة منها.

والعنوان الثاين يف هذا الديوان يحمل عنوان الديوان نف�صه م�صافًا اإليه �صمة مكانية وهي 

. تناولنا فيما �صبق 
)1(

)�صومعة كيمربدج(، والعنوان هو )الناي والريح يف �صومعة كيمربدج(

حتليل داللة الريح وداللة الناي، ولكن دون تقييد باأفق مكاين، واالأفق املكاين هنا هو )�صومعة 

كيمربدج( وال�صومعة داللة انعزالية وداللة اعتزال، وهي ذات اأفق ا�صتقاليل لهدف �صويف 

اأو انقطاع عن العامل الأجل الّتاأمل والتفكر، وهذا ما حدث مع خليل حاوي الذي عّد ذهابه 

اإىل جامعة كيمربدج هدفًا للو�صول اإىل ت�صّور جديد للماأزق احل�صاري واالإن�صاين الذي يعانيه 

وتعانيه اأمته، ولكنه كان كمن ينفخ يف الناي وتذرو �صدى اأنغامه الريح ويتو�صل يف النهاية 

اإىل نتيجة و�صعها يف مقدمة الق�صيدة هي قول ماالرميه ال�صاعر الفرن�صي: »يجب اأن نبعث 

اإىل وجوب  تو�صل  ال�صاعر  اأن   ويبدو 
)2(

الوجود« ت�صنع  التي  العبارة  منها  لن�صتق  القبيلة  لغة 

الريح  على  »قاب�س  اأنه  هي  اإليها  تو�صل  التي  الثانية  والنتيجة  للخال�س،  الفطرة  اإىل  العودة 

 اأي�صا تخيله قبله املتنبي عندما قال:
ّ
 وهو حّل وهمي

)3(
ي�صرّيها كيف ي�صاء«

على قلق كاأن الريح حتتي

اأوجهها جنوبا اأو �سماال)))

وهي  ال�صابقتني،  النتيجتني  مع  تتوافق  ال  رمبا  اأخرى  ونتيجة  اآخر  ن�صتغرب حاًل  ولكننا 

)1( خليل حاوي، الديوان �س:195.

)2( خليل حاوي، الديوان مقدمة الناي والريح يف �صومعة كيمربدج �س:195.

)3( خليل حاوي، الديوان مقدمة الناي والريح يف �صومعة كيمربدج �س: 195.

)4( املتنبي، الديوان، ج3، �س:225.
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االعتماد على الذات يف البحث عن احللول، »فاحلرة جتوع وال تاأكل بثدييها« وهو حل لي�س 

يف جمال الغيب اأو الوهم كاحلّلني ال�صابقني، واإمنا هو حل ذاتي يعتمد االإرادة والقوة. ويبدو 

اإىل حلم  فعاد  ال�صاعر،  فيها  التي يفكر  املعجزات  قادرة على �صنع  الوهم مل تكن  اأن حلول 

)البحار والدروي�س( و)نهو�س العنقاء من الرماد( فاعتمد على )ال�صندباد يف رحلته الثامنة( 

الذي »كان يف نيته اأال ينزعج عن حمله يف بغداد بعد رحلته ال�صابعة، غري اأنه �صمع ذات يوم عن 

، ويبدو 
)1(

بحارة غامروا يف دنيا مل يعرفها من قبل، فكان اأن ع�صف به احلنني اإىل االإبحار ثانية«

الرواة، ولكن  اأر�س حكى عنها  الذي حّط يف  )البحار والدروي�س(  البحارة  اأن من هوؤالء 

كان يبدو اأي�صًا اأن هذه الرحلة الثامنة رحلة وهمية لي�صت حقيقية، ال تعدو كونها املكوث 

يف �صومعة و»االإبحار يف دنيا الذات، فكان يقع هنا وهناك على اأكدا�س من االأمتعة العتيقة 

ى حيث بلغ بالعري 
ّ
واملفاهيم الرثة، رمى بها جميعًا يف البحر، ومل ياأ�صف على خ�صارة، تعر

جوهر فطرته، ثم عاد يحمل اإلينا كنزاً ال �صبيه له بني الكنوز.. والق�صيدة ر�صيد ملا عاناه عرب 

.
)2(

الزمن يف نهو�صه من دهاليز ذاته اإىل اأن عاين اإ�رصاقة االنبعاث ومت له اليقني«

ولكن هذا اليقني يقني نظري جاء نتيجة التاأمل املنعزل، لذلك فهو يف �صياق الناي الذي 

يعزف اللحن املطمئن للنف�س، والريح التي تع�صف بهذا اللحن و»تلحد وتق�صي على ال�صدى 

امل�صكني« بح�صب تعبري اأبي القا�صم ال�صابي الذي يقول: 

ال��ده��ر ق��ي��ث��ارة  احل���ي���اة  ه����ذي  واأه�������ل احل����ي����اة م���ث���ل ال��ل��ح��وناإن 

ب��ال��ت��ل��ح��نين��غ��م ي�����س��ت��ب��ي امل�����س��اع��ر ك��ال�����س��ح ي���خ���ل  و������س�����وت  ر 

امل�سكني)))وال���ل���ي���ايل م����غ����اور ت��ل��ح��د ال��ل��ح ال�سدى  على  وتق�سي  ن 

لعنوان  العام  املعنى  ويبقى  القراءة،  تتغري وجهة  وال  العنوان،  قراءة  مفهوم  نبقى يف  اإذاً   

الديوان م�صيطراً على جميع عنوانات الق�صائد والت�صوير يف االإطار ال�صامل للديوان.

وفى الديوان الثالث )بيادر اجلوع( جند العنوان االأول: الكهف، وداللة الكهف يف التعبري 

)1( خليل حاوي، الديوان من مقدمة ق�صيدة ال�صندباد يف رحلته الثامنة، �س:253.

)2( خليل حاوي، الديوان من مقدمة ق�صيدة ال�صندباد رحلته الثامنة، �س:253.

)3( ال�صابي، الديوان، �س:56.
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والكهف  وانفتاح،  ات�صاع  ف�صاء  فالبيدر  البيدر،  لداللة  معاك�صة  اأول جتلٍّ داليل  املكاين يف 

ف�صاء انغالق، والبيدر ف�صاء �صياء، والكهف ف�صاء ظالم، البيدر رمز خ�صب واجتماع، اأما 

الكهف فرمز قحط وانعزال..، لذلك فاإن البيدر مناق�ٌس للكهف بكل دالالته، وال يتوافق 

معه، وهنا تاأتي مهمة مكمالت العنوان االأخرى، وهي كلمة )اجلوع( التي ت�صلب البيدر كل 

ال�صفات االإيجابية. وقد حتدثنا عن ذلك يف حتليلنا عنوان الديوان، وهنا جند اأن الكهف بهذه 

)بيادر اجلوع( هو )جوف  الكهف يف  العام، وهذا  العنوان  مهمًا عن  تعبرياً  الدالالت عرّب 

احلوت( دالليًا يف )نهر الرماد( .

فاجلنية داللة  الب�صارة(  )عند  لق�صيدة  م�صابهًا  اأ�صطوريًّا  نلمح جّواً  ال�صاطئ(  )جنية  ويف 

تها باإحلاقها بامل�صتلزم 
ّ
على حالة خارقة لنامو�س الواقع االإن�صاين، وهى حالة غيبية تنك�رص غيبي

الواقعي )ال�صاطئ(، ويف تف�صري هذه الداللة يتحّدث حاوي يف مقدمة الق�صيدة عن الرباءة 

ى عنها الذات يف »خيم الغجر امل�رصعة للريح واملبحرة مع 
َّ
ُتعر التي  الفطرة  االأوىل وحيوية 

، وهو ي�صعى اإىل العودة اإىل تلك الرباءة »التي هي حال االإن�صان االأول يف ظل �صجرة 
)1(

الريح«

من  النار  �صيف  فيطرده  وال�رص  اخلري  �صجرة  ومرارتها يف  املعرفة  يه حالوة 
رِّ
تعر اأن  قبل  احلياة 

اجلنة، وي�صبغ ال�صاعر على الغجرية اأو�صافًا رحبة معممة ترمز اإىل االأر�س يف جتّدد حيويتها 

.
)2(

ويف بكارتها الدائمة«

والعودة اإىل ما قبل املعرفة كما يبدو نتيجة جتربة املعرفة التي قام بها )البحار والدروي�س( 

املعرفة، ثم  ليفتدي  يولي�س يف املجهول، ومع فاو�صت �صّحى بروحه  اأن »طوف مع  وبعد 

يقوم  اأن  الذي يجب  االأمثل  العمل  اأن  ، فوجد 
)3(

الع�رص« العلم يف هذا  الياأ�س من  اإىل  انتهى 

احليوية  وترتاجع  الرباءة  تندحر  ال�صاطئ  جنية  يف  ولكن  املعرفة،  قبل  ما  اإىل  العودة  هو  به 

املج�سدتان يف رمز غجرية ل تعرف اخلري وال�رص، لأنها تعي�ش يف اجلنة قبل �سقوط الإن�سان. 

دة يف رمز كاهن مو�سوي يرمي الغجرية باخلطيئة، 
ّ

وينت�رص عامل ال�سقوط وت�سود �رصيعته جم�س

وتتهم باجلنون، فتتحول اإىل جنية تثري رعب العابرين لتنتقم لنف�صها من جمتمع الف�صاد و�رصيعة 

)1( خليل حاوي، الديوان، من مقدمة جنية ال�صاطئ �س:317.

)2( خليل حاوي، الديوان �س: 317.

)3( خليل حاوي، الديوان، مقدمة البحار والدروي�س �س:39.
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الع�صف، وكاأبطال االأ�صاطري االإغريقية، تدفع، ج�صداً وروحًا، �رصيبة حتديها غ�صب االآلهة 

.
)1(

وظلمها

التي  العنوانات  يتجلى يف  ابتدعها حاوي  بل  ا�صتخدمها  التي  االأ�صطورة  وملخ�س هذه 

و�صعها الأجزاء الق�صيدة: )1-خيم الغجر 2- وعول اجلبل وخيول البحر-3 يف املدينة-4-

فالعنونة يف  اإذاً،  جمنونة(  واخلطيئة-6- عجوز  اجلن  –5-دمغة  والدينونة  املو�صوي  الكاهن 

الت�صكل والداللة، وال ميكن اال�صتغناء عنها. ويف ق�صيدة لعازر  الق�صيدة هي ع�صويه  هذه. 

1962 ي�صتلهم حاوي )�صخ�صية لعازر، �صديق ي�صوع، وتروي االأناجيل اأنه مات وبعثه امل�صيح 

بعد ثالثة اأيام من موته، لكن لعازر حاوي - رغم م�صيئة القوة الغيبية- لي�س راغبًا باالنبعاث؛ 

ث به وهارب من احلياة، لذلك يعود ميتًا اإىل احلياة حني يبعثه امل�صيح من 
ّ
اإنه عا�صق ملوته مت�صب

املوت، ويكون املوت يف احلياة اأق�صى من املوت نف�صه، اإنه موت للقيم و�صالمة للج�صد، اأي 

، وهذا املعنى يلّح عليه حاوي يف جميع ق�صائده، وفى كتاباته غري ال�صعرية، 
)2(

انت�صار للطغيان(

ويف حياته، الأن احلياة عنده م�صتويان حياة الالحياة، اأو احلياة = املوت ؛ وحياة احلياة التي 

ح  ويتو�صّ لالإن�صان.  تكون  باأن  جديرة  تكون  التي  احلياة  بل  يعي�صها،  اأن  باالإن�صان  يجدر 

االإ�رصار على املوت يف لعازر 1962يف العنوانات الداخلية يف مقاطع الق�صيدة مثل )حفرة بال 

قاع(، و)رحمة ملعونة(، و)ال�صخرة(، و)املغلوب(، و)انهيار(، وكل هذه العنوانات ذات 

 ُيعدُّ من املكّونات الثقافية والروحية 
ّ
 يف البحث عن املوت، وهذا التنا�ّس الديني

ّ
بعٍد �صلبي

عند حاوي، وهي فكرة متنا�صبة ومتوافقة مع الروؤية الكونية حلاوي، وتخدم ت�صوره للعامل، 

يقع  م�صيدة  كله  الكون  بل  العامل  بكون  �صبق  فيما  عنه  الذي حتدثنا  الكوين  ال�صلوك  ولنمط 

التي  اأمه، وهي فكرة اغرتابية �صادت يف املرحلة  فيها االإن�صان مبجرد تكّونه نطفة يف رحم 

الوطن  التي �صادت يف  العدمية  الوجودية، واالأفكار  انت�صار  نتيجة  عاي�صها حاوي، وكانت 

العربي بعد التاأثر باآراء �صارتر، ورواد العبثية االأوربية وم�رصح الالمعقول اأو العبث، ي�صاف 

اإىل كل ذلك -وهو االأهم- اأن الو�صع العربي واال�صتعمار يف تلك املرحلة كان باعثًا مهمًا 

على ال�صعور باالغرتاب، ي�صاف اإىل ذلك اأ�صباب ذاتية تتعلق بال�صاعر، والطبيعة ال�صوداوية 

)1( خليل حاوي، مقدمة الديوان �س:18.

)2( خليل حاوي، مقدمة الديوان �س: 19.
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والتاأثيمية لالإن�صان العربي خا�صة بعد االنهزام الكبري يف عام 1948.

من املهم جداً اأن نحلل ال�صور التي جاءت يف العنوانات الفرعية يف ق�صيدة لعازر 1962:

)حفرة بال قاع(:احلفرة داللة على املوت يف �صياق الن�س، والقاع داللة على القرار ولكن 

الواقعي غري  امل�صتوى  ينتفيان، وهي �صورة على  القرار واال�صتقرار  فاإن  القاع  ينتفي  عندما 

متحّققة، لكنها يف م�صتوى اآخر من الواقع الكوين ميكن اأن تتحقق عندما ي�صبح االإن�صان مثاًل 

يف الف�صاء الكوين فاإنه ي�صري يف ف�صاء ال قرار له، وحني يتم احلديث عن ثقوب يف الكون اإذا 

دخلها الكائن الب�رصي اكت�صف العدم . . ويف النهاية فاإن احلفرة بال قاع هي هّوة يف النف�س 

الب�رصيّة �صحيقة ال قرار لها وال ا�صتقرار وال قرار لنف�س �صاحبها.

 ،
)1(

املغفرة« والرحمة  والتعطف،  »الرقة  اللغوية:  الداللة  يف  الرحمة  ملعونة(:  )رحمة 

، والرحمة يف اال�صتعمال الداليل املتطور واالإيحاء الذي 
)2(

»واللعن: الطرد واالإبعاد من اخلري«

ي�صتوحيه ال�صامع يف اللغة املعا�رصة هي �صعور اإن�صايّن راق يتوجه به االإن�صان نحو امل�صت�صعفني 

الذين يحبهم ويعطف عليهم من اإخوة واأبوين واأوالد واأقارب، لذلك اإذا ُلعنت هذه الرحمة 

و�صياق  والوح�صية،  الهمجية  اإىل  الب�رصية  وم�صري  واالنهيار،  الهالك  اإىل  الكون  م�صري  فاإن 

االأبيات يف ن�س حاوي يو�صح اأن ال جدوى من هذه الرحمة، وهي �صلوات احلب والف�صح 

التي يتلوها النا�رصي الإعادة اإحياء لعازر، الذي ال يجد جدوى من هذه ال�صلوات، والنتيجة 

اأن هذه الرحمة ملعونة اأي مطرودة من قبل لعازر ومن قبل اخلري، الأنها ال خري فيها.

)ال�صخرة( عنوان فرعي اأي�صًا يو�صح الرواية ال�صابقة بل يوؤكدها، وقد ت�صاءل لعازر فيما 

�صبق يف مقطع )رحمة ملعونة( عن ال�صخرة ومدى قدرة �صلوات النا�رصي اأن تزيلها: 

�سلوات احلب والف�سح املغني

يف دموع النا�رصي

اأترى تبعث ميتا

حجرته �سهوة املوت

)1( ل�صان العرب )رحم(.

)2( ل�صان العرب )لعن(.

SoraaSh3rya.indb   162 1/24/10   11:24 AM



163

ترى هل ت�ستطيع

اأن تزيح ال�سخر عني)))

التي تتوا�صج مع ق�صوة  الق�صوة  وال�صخر رمز لل�صالبة والقوة واالأهم من ذلك كله رمز 

الكون واحلياة، وكذلك جند يف )املغلوب(، ويف )انهيار(، و)لذة اجلالد(، و)غربة النوم(، 

بجوع  االإح�صا�س  مدى  لرنى  املجامر  جوع  عند  نتوقف  اأن  ويكفي  املجامر(،  و)جوع 

اإىل  ينتمي  املفاهيم  هذه  من  ال�صاعر  ي�صوقه  ما  كّل  اأن  ويبدو  االإفناء،  اإىل  الكون  مكونات 

الت�صور االأيديولوجي للكون الذي يقول ب�صعي الكون الدائم اإىل الف�صاد، ومتوافق مع تعبري 

الفل�صفات التي ترى اأن كل الكون ي�صعى اإىل الف�صاد اأي اخلراب، ويف النهاية فاإن عنوانات 

الق�صائد الرئي�صة والفرعية:

اأقل الدواوين عدد ق�صائد، فهو يحوي   ديوان الرعد اجلريح: رمبا يكون الرعد اجلريح 

اأربع ق�صائد تتوافق توافقا تامًا مع الرعد اجلريح، ثالث منها باملعنى والداللة، والرابع باللفظ، 

اإذ يجعل ال�صاعر عنوان اإحدى الق�صائد عنوانًا للديوان، اأو العك�س، اإذ يجعل عنوان الديوان 

عنوانًا الإحدى الق�صائد كما هو �صائد عند االأدباء وال�صعراء.

)اجلريح(،  مع  متوافق  واحلزن  احلزينة(  )االأم  بعنوان:  الديوان  هذا  يف  االأوىل  الق�صيدة 

وكذلك مع حالة الرعد الذي ي�صتحّق احلزن والتعاطف وكذلك �صورة )ال�صباب والربوق(، 

والربوق تتنا�صب مع اجلريح الأنها يف اإميا�صها احلقيقي واملجازي ت�صبه �صيوفًا المعًة ت�رصب 

غم من اأن الربق الحٌق للرعد.
ّ
قلب الرعد وجترحه، على الر

ويف العنوان الثالث ي�صتلهم ال�صاعر عنوانه ومفردات ن�صه من القراآن ومن الرتاث العربي 

يف ق�صيدة )ر�صالة الغفران من �صالح اإىل ثمود( لتكمل ال�صورة وتك�صف اأعماقها واأمداءها، 

زت هذه الق�صيدة الكبرية ب�صهرها الواقع والرتاث يف بنية فنية حمدثة �صمت امل�صتويات 
ّ
وقد متي

الذاتية والقومية واالإن�صانية يف �صيغة رمزية اأ�صطورية، بلغت بالق�صيدة العربية احلديثة اأعلى 

اأمثولة النبي �صالح الذي  ذرى التعبري الفني.. »يعود حاوي اإىل القراآن الكرمي في�صتلهم منه 

بعثه اهلل اإىل ثمود ليدعوهم اإىل االإميان فيخل�صوا، فاأعلنوا املع�صية ورف�صوا التوبة، فاأنزل اهلل 

)1( خليل حاوي، الديوان �س:342-341.
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لعنته عليهم، وجنى �صاحلًا والذين اآمنوا . كما ا�صتلهم بيت املتنبي:

اهلل ت����دارك����ه����ا  اأم��������ة  يف  ث���م���وداأن��������ا  يف  ك�������س���ال���ح  غ����ري����ب 

وقيل اإن اأبا الطيب لقب بعده باملتنبي؛ فوحد بذلك بني غربة النبي يف قومه وغربة ال�صاعر 

)ر�صالة  ق�صيدة  يف  واالأخالق  القيم  بل  جلريح؛  الرعد  هو  يبدو  كما  والنبي   ،
)1(

ع�رصه« يف 

الغفران من �صالح اإىل ثمود( هي الرعد الذي جرح. ويغلب على هذا النمط من الت�صوير ما 

يدعى بالت�صخي�س، وهذا الت�صخي�س حركي يف خلق ال�صورة واأدائه، ومن هذا النمط ال�صورة 

االآتية:

اأجنرُّ العمر م�سلواًل مدّمى؟ )))

فامل�صتوى الداليل لهذه ال�صورة يقدم لنا )ر�صمًا بالكلمات( اإذ نحن هنا اأمام �صورة لوحة، 

ي�صّح اأن تكون لوحة ثابتة، لكّنها ناطقة باحلركة، اأو لوحة متحركة حية حتدث اأمام الرائني، 

وهي -على الرغم من تكوينها الب�صيط- ت�صكل م�صهداً حركيًا واقعيًا جم�صداً، ال يختلف عن 

احلدث الواقعي اإال ب�صيء وحيد هو اأن ال�صخ�صية امل�صورة غري واقعية، وهي يف هذه ال�صورة 

)العمر( الذي يوؤلف حموراً لل�صورة، وهو ال�صيء املراد ت�صويره، واإعطاوؤه ال�صفات الب�رصية 

)امل�صلول، املدمى(، والعمر هنا و�صل اإىل اأرذله لي�س ب�صبب تقادم الزمن وتواليه، واإمنا ب�صبب 

�صنينه ومرور  توايل  بالعدمية والالجدوى من  اإح�صا�ٍس  فيه، وب�صبب  �صلبية حدثت  اأحداث 

بهذا  اأن يو�صف  فالعمر م�صلوٌل، ويكفي  للحياة،  ال�صورة ر�صمًا فجيعيًا  اأيامه، وتقدم هذه 

الو�صف ليثري االإح�صا�س بالفجيعة والالجدوى، ولكنه اأي�صًا مدمى، فلي�س ال�صلل ناجتًا خلقيًا 

واإمنا هو من فعل احلادثات التي جعلته مدمى، ويكون تكوين ال�صورة على النحو االآتي:

 

)1( خليل حاوي، مقدمة الديوان �س:28-27.

)2( خليل حاوي، الديوان �س:57.
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 مفتوح الداللة )يحتمل اأن يكون اإن�صانًا اأو غري ذلك(. 
ُّ
     العمر = �صيء يجر

الال جدوى             م�صلول

                 الفاعل الزمن - احلادثات...

 العدم                       مدّمى
}

الفجيعة 

وهي على الرغم من كونها �صورة حركية، فاجلزء الب�رصي غالب عليها، واأول داللة ب�رصية 

حركيتها )اجلر(، ويوؤكد هذه الب�رصية لفظ م�صلول التجلي الب�رصي االأول واإن يكن ذا داللة 

لوين  اإيحاء  من  يحمله  مبا  ى(  مدمَّ )لفظ  ال�صورة  لهذه  الب�رصّية  التجّليات   
ّ
اأهم ومن  حركية، 

ونف�صي و�صكلي ينتمي اإىل االإح�صا�س الب�رصي.

ولي�س الت�صخي�س وحده ما تقدمه ال�صورة التي ي�صنعها الفعل، بل هناك �صورة ب�صيطة تقدم 

يتكون 
)1(

عاملا فنيًا لونيًا و�صعوريًا بعيداً عن الت�صخي�س فقوله: »يف �صعرنا يزهر وهج الثلج«

من ثالث دالالت لونية اأوالها يزهر، وحتمل احتمالني لونيني، اإما اللون االأبي�س الذي جنده 

لبع�س الزهور، واإما الّلون الذي يحمل ا�صم الزهر نف�صه، وهو لون فيه حمرة �صاّفة؛ والثاين: 

اأحد  مع  تقاطع،  وهو  )الزهري(  الزهر  لون  احتمال  ي�صابه  حاّر  لوين  احتمال  وفيه  وهج 

ا�صتداد  ب�صبب  حاّر  اإىل  ينقلب  بارد  لوين  احتمال  وهو  الثلج،  والثالث:  »يزهز«؛  احتمايل 

)يزهر(  الفعل  احتمايل  اأحد  من  تقاطع  اأي�صًا  وهو  االأبي�س،  اللون  احتمال  فيه، وهو  البارد 

لت�صبح املعادلة كما ياأتي: 

لون اأبي�س        = الثلج لون اأبي�س{

          يزهر 

                        لون زهري = وهج لون زهري

الثلج،  من  االأبي�س  اللون  وي�صتمد  يزهر،  مع  املتقاطع  الزهري  لونه  يفقد  الوهج  ولكن 

)1( خليل حاوي، الديوان، �س:63.
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وعندها ت�صبح ال�صورة ذات بعد لوين واحد هو اللون االأبي�س النا�صع، الأن احتمال اللون 

)الزهري( يف الزهر ينتفي مع وهج الثلج االأبي�س، وال يخفي ما يف هذه ال�صورة من اإ�صاءة 

ونور تتاأتى من الفعل يزهر مقرونًا بالفاعل )وهج( امل�صاف اإىل )الثلج(.

  يزهر                                      وهج                                 الثلج

  اإ�صاءة                                    اإ�صاءة                               اإ�صاءة

وكل من مكونات ال�صورة هذه يتبادل االإ�صاءة مع غريه من املكونات االأخرى: 

 

    

              يزهر                                            وهج        الثلج

اإىل  توؤدي  فيزهر،  االألفاظ،  فيه  تتناغم  الذي  املو�صيقي  التنا�صب  املتلقي  على  يخفى  وال 

وهج، والقا�صم بينهما هم�س الهاء، ووهج يوؤدي اإىل الثلج، والقا�صم بينهما جلجلة اجليم.  

                                           يزهر وهج  الثلج

ال�صياء  بقايا �صعرها( وينك�رص كل ذلك  املعنوية من قوله: )يف  ال�صورة فحواها  وت�صتمّد 

وتفقد ال�صورة االألق الروحي عندما نعرف اأنها تنتمي اإىل بقايا ال�ّصعر، وهذا داللة على العجز 

والفناء الذي يغزو هذا الكائن، وهو ي�صري نحو االنتهاء في�صبح كل ذلك االألق والبيا�س الذي 

قّدمته لنا ال�صورة دليَل فناٍء وموت، على الرغم من اأن االإزهار انبعاث، والوهج حياة، والثلج 

حفاظ على هذه احلياة. 

ت�صويه  حماولة  بل  الواقع،  حالة  على  واالعتالء  )ال�رصيالية(  من  الفعل  �صورة  وتقرتب 

ال�صورة الواقعية وو�صعها يف ت�صور جديد هو االنعكا�س النف�صي للواقع، ففي ال�صورة االآتية 

ت�صوراته  �صلفادور دايل يف  مبا ر�صمه  ت�صكيلية تذكرنا  اإىل �صورة  تتحول  �صعرية  جند �صورة 

. وهي حماولة عك�س 
)1(

ال�رصيالية: »ترى من مط ثدييها اإىل البطن، واألوى اأنفها منقار بومة«

التي ي�صورها،  ال�صخ�صية  ال�صاعر يف  يراه  الذي  القبح  الواقع يف ت�صور ت�صكيلي يبني مدى 

)1( خليل حاوي، الديوان �س:64.
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الثالث  البعد  فيها  يت�صاءل  اأفقية  م�صاحة  على  متتد  واإمنا  املجاز،  يف  تغرق  ال  �صورة  وهي 

لل�صورة، وهو بعد العمق املجازي وهذه ال�صورة تتوافق مع ت�صور ال�صاعر لالأنثى التي يتعامل 

معها: »اأنت يا موطوءة النهدين يا نع�س ال�صكارى، وتغنني كاأّن الظل يف عينيك ما مات وال 

االأكرث عمقًاَ، وهي �صمن  الب�صيط  الت�صوير  �صياق  ال�صورة يف  وتاأتي هذه   ،
)1(

الينبوع غارا«

اإطار الت�صوير بالفعلني )مات( و)غار(، وهما فعالن يدالن على املوت، واملجاز وا�صح يف 

العالقة بني )الظّل( والفعل )مات(، ولكن الواقع ماثل يف العالقة بني الينبوع والفعل غار، 

والواقعية يف اجلزء الثاين لي�صت واقعية مق�صودة لذاتها، واإمنا هي و�صيلة واقعية للو�صول اإىل 

ت�صوير تعبري ينقل من م�صاحة الواقع اإىل م�صاحة التجريد في�صبح للداللة على تلك املغنية التي 

تغني، وقد فقدت ماء روائها، وفقدت الظّل الوارف الذي مات وانتهت فيه احلياة احلقيقية 

وبقي حلياة م�صٍخ.

بالغية  تقنية  وهي  اال�صتعارة،  تقنية  الفعل  �صورة  ت�صتخدمها  التي  التقنيات  اأهم  ومن 

اأكرث  اإن�صانيًا  تقليدية، ولكن ال�صاعر ي�صعها �صمن �صياق غري تقليدي، ويعالج بها مو�صوعًا 

عمقًا من املو�صوع التقليدي الذي تعاجله اال�صتعارات التقليدية، فرناه يقول:

باُح اخلفري ومتى يَْخَجُل ِم�سْ

من خمازي العاِر

والدمِع املدوْي من �رصيٍر ل�رصيْر

ومتى يُحت�رَصُ ال�سوُء املقيْت

وميوْت

عن بقايا خرٍق �سوهاَء

عنّا، عن نُفاياِت املقاهي والبيوْت)))

الذي  فيها ت�صخي�س مل�صباح اخلفري  ا�صتعارة  ال�صورة يقدم �صورة  فاجلزء االأول من هذه 

)1( خليل حاوي، الديوان �س:70.

)2( خليل حاوي، الديوان �س94-93.
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ي�صكل رمزاً لل�صلطة والقمع، وتاأتي لواحق هذه ال�صورة الإمتامها، وهنا جند اأن ال�صورة واأداءها 

لي�صا يف جمال املجاز العبقري الذي حتدث عنه اأر�صطو واأ�رصنا اإليه يف مقدمة هذا الف�صل، واإمنا 

�صعوريًا معينًا يهدف  يقدم داللة مق�صودة وم�صتوى  الذي  الغر�صي  التعبريي  االأداء  هما يف 

اإليه ال�صاعر الذي جنح كثرياً يف هذا امل�صمار. واجلزء الثاين يرتقي عن اجلزء االأول، ففي قوله: 

اللغويني،  املتجاورين  اختيار  يف  اال�صتعارة  ترتقي  وميوت..«  املقيت  ال�صوء  يحت�رص  »متى 

فاالحت�صار م�صتلزم حيوي ينتمي اإىل احلياة، وال�صوء م�صتلزم حيوي جمايل ذو ترميز ثوري 

عايل الداللة، لكنه هنا ال يحمل هذه الداللة؛ الأنه مو�صوف باملقيت، وعندئذ تتحول داللته 

ال�صوء وميوت،  فينهار هذا  الفناء،  للرعب واخلوف  املقيت رمزاً  ال�صوء  النقي�س في�صبح  اإىل 

وهنا يجب اأن نعيد هذه ال�صورة اإىل العنوان )يف جوف حوت( الذي يتنا�صب تنا�صبًا كليًا مع 

موت ال�صوء، ذلك ال�صوء الذي ال ياأتي اإال كابيًا، ولي�س هو الذي ميكن اأن ندعوه بب�صي�س 

االأمل؛ الأن االأمل يف جوف احلوت خائب والرجاء مقطوع، وال بد من االإ�صارة يف معر�س 

حتليلنا لهذه ال�صورة اإىل التنا�صب اللفظي ال�صوتي بني جزئي ال�صورة االأخرية، وهما الدااّلن 

ال�صورة متنا�صبة يف  بينهما توازنًا لفظيًا، وتاأتي  فال�صاد تخلق  اللغويان )يحت�رص( و)ال�صوء( 

احلركة، فال�صوء عندما يخبو ويخفت يتنا�صب مع حالة االحت�صار، وكذلك جند توازنًا لفظيًا 

يخلقه  توازنًا  فنجد  اخلفري..«،  م�صباح  يخجل  »متى  ال�صابق  االأول  اجلزء  الداالت يف  بني 

حرف اخلاء بني )يخجل، واخلفري، وخمازي(، وكذلك يخلقه الراء يف )اخلفري والعار و�رصير 

ويحت�رص(. 

ويف جمال مقارنة هذه ال�صورة بال�صور ال�صابقة ميكننا القول: اإن هذه ال�صورة تدخل يف 

اأن  اأي ال ن�صتطيع  اأن جنعلها �صورة ت�صكيلة،  الت�صوير احلدثي واحلركي، وال ن�صتطيع  اإطار 

الر�صم  اإىل  بالكلمات  الر�صم  بتحويلها من  ر�صمناها وقمنا  ت�صكيلية، ولو  لوحة  نر�صمها يف 

بالري�صة لفقَدْت جزءاً كبرياً من داللتها ومن عبقريتها واإبداعها؛ الأن فعل االحت�صار، واحت�صار 

ال�صوء خا�صة ال يظهر يف الر�صم كما تظهره اللغة والتخيل اللغوي. 

وتتطور ال�صورة لت�صبح حركة كلية عند ال�صاعر وحدثًا حركيًا ماثاًل اأمام عني امل�صاهد، 

ولكن هذه احلركة لي�صت حركة ل�صيء واقعي يحدث، اأي لي�صت حدثًا ت�صجيليًا ت�صجله اآلة 

الواقعي واحلدث  احلدث  بني  يوازي  ت�صوير جتريدي  واإمنا هو  تلفازية،  اأو  �صينمائية  ت�صوير 
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تقنياته  اإحدى  يف  م�صتخدمًا  واقعي  حدث  اإىل  التجريدي  احلدث  ينقل  بل  التجريدي، 

الت�صخي�س للقائم باحلدث، وهو غري حي، والواقعية للحدث، وهو غري واقعي:

يتمطى املوت يف اأع�سائه

ع�سواً فع�سواً، وميوت)))

فالفعل )يتمطى( فعل واقعي، واالأع�صاء مكون واقعي، واملوت واقعي، لكن نظم هذه 

املكونات الواقعية فيما بينها وجعلها يف �صياق النظم الذي حتدث عنه اجلرجاين يجعل ال�صورة 

غري واقعية؛ الأن كل جزء من اأجزائها الواقعية ال عالقة له باجلزء االآخر يف جمال الواقع، ولكنه 

يف جمال املجاز وامل�صتوى الداليل االأعمق للغة يتحول اإىل ت�صوير بالغي جمازي ويبتعد عن 

حركًة  ال�صاعر  يجعلها  وهنا  �رصيعة،  حركة  بل  حالة  فاملوت  االإخباري.  االإبالغي  امل�صتوى 

بطيئًة متثاقلًة بو�صاطة الفعل )يتمطى( وهنا يتبّدى مقدار التاأثري ال�صيكولوجي للعامل النف�صي 

املاثل يف هذه ال�صورة التي تقدمه. ويف جهة االأداء ال�صوتي لل�صورة فاإن التاء والطاء تقدمان 

ت�صوراً �صوتيًا متنا�صبًا مع معنى املوت والبطء.

اأجواء  وبني  احلوت(  جوف  )يف  العنوان  بني  ال�صديد  للتوافق  ننتبه  اأن  ال�رصوري  ومن 

ال�صورة التي ندر�صها، وهذا ناجت من التوحد الع�صوي بني العنوان والن�س، ذلك التوّحد الذي 

حتّدثنا عنه عندما در�صنا الت�صوير الذي يقدمه حاوي بالعنوان.

ويبدو اأن الت�صخي�س من اأهم التقنيات التي يهتم بها ال�صاعر وي�صتند اإليها وحتقق له ر�صيداً 

د اإىل الواقعي، بل هو نقل 
ّ
نف�صيًا وفكريًا، ولكن ت�صخي�س حاوي لي�س يف م�صتوى نقل املجر

املجرد من م�صتوى من م�صتويات التجريد اإىل م�صتوى اآخر لي�س اأقل قيمة فنية، واإمنا اأكرث قدرة 

فنية على تو�صيل ال�صورة واإي�صال مكوناتها، ومواءمة هذه املكونات فيما بينها: »طاملا اأغرى 

.
)2(

ال�صدى قلبي وجفني«

بالفعل؛  ى  توؤدَّ التي  ال�صورة  اإىل  تق�صيمنا  وفق  ال�صورة  هذه  تنتمي  اللغوي  التكوين  يف 

منزعًا  يوؤلف  فالغيب  الغائب،  املجهول  عن  بالبحث  توحي  فاإنها  الداليل  التكوين  يف  اأما 

)1( خليل حاوي، الديوان �س:98.

)2( خليل حاوي، الديوان �س:102.
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له،  االأول  التجلي  يف   
ٌّ

غيبي وهو  املجهول،  نداء  فال�صدى  حاوي،  لدى  مهمًا  ت�صخي�صيًا 

واإذا  اخلال�س،  عن  فيه حاوي  يبحث  الذي  الغيب  هذا  اإىل  ودعوة  نداء  بال�صدى  واالإغراء 

بحثنا عن عالقة ال�صدى باالإغراء وجدنا اأن ال عالقة منطقية واقعية، اإمنا يحولها حاوي اإىل 

عالقة �صعرية جتريدية ناجحة تنتمي اإىل نوع من ال�صور املبدعة التي ترتقي عن املاألوف وتخلق 

 الذي يرتّب�س 
ّ
اأن نت�صور هذا امل�صهد الرتب�صي اإذ ميكننا  عاملًا نف�صيًا وتخييليًا جديداً غرائبيًا، 

ما كتب  نراها يف جميع  الرتب�صية  ال�صعورية  احلالة  بقلب حاوي وجفنه، وهذه  دى  ال�صّ به 

حاوي، الأنه يتخيل الكون كله حالة ترب�س باالإن�صان، ونقع لديه على مقطع �صعري يلخ�س 

هذا االإح�صا�س الذي كاد اأن يتحول لديه اإىل اإح�صا�س مر�صي، ويبدو اأنه انتبه اإىل هذا املقطع 

اأٍيّ من دواوينه، وال يف االأعمال  يثبته يف  وما فيه من جنوح واإح�صا�س مب�صيدة احلياة، فلم 

كله  الوجود  بكون  اإح�صا�صه  م�صوراً  يقول  املن�صورة،  غري  مدوناته  يف  تركه  وقد  الكاملة، 

م�صيدة ترتب�س باالإن�صان الربيء:

اإله واأي اإله كوؤود

يرود يرود الوجود

يجّر الربيء اإىل راأ�سه

وي�سحك يف �رصّه

ويف �صورة »طاملا اأغرى ال�صدى جفني وقلبي« جند االإح�صا�س ذاته باالإيقاع باالإن�صان، 

اأن نقراأ م�صتوى اآخر يف داللة االإغراء غري املعنى ال�صلبي وهو االإغراء بال�صعي نحو  وميكننا 

املجهول واالنطالق اإىل الغيب كما اأ�صلفنا.

ونالحظ اأن الت�صخي�س يبقى يف املعنى ال�صلبي يف اأكرث االأحيان، فنالحظ ال�صور االآتية: 

»ت�سداأ يف قلبي الثواين«)))

»ياأكل جفني الغبار«)))

)1( خليل حاوي، الديوان �س 103

)2( خليل حاوي، الديوان �س 104
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»متت�سني عتمة �سجني«))) 

»جتلده الريح«)))

»عبثاً كنا نهّز املوت«))) 

»ما يحكي ل�سان النار والدخان«))) 

»اأراك متت�ّص ع�سرياً العفن املعجون بالوحول«

متت�سك الوحول«))) 

»اأال ت�سمع �سوتاً و�سدى

يغري كهوف ال�سمت بالهزيج«)))

الزمن  متثل  التي  فالثواين  اأثبتناها  التي  االأمثلة  الفعل يف  ل�صورة  ال�صلبي  الفعل  جليًا  يبدو 

ت�صداأ، وال�صداأ نوع من اأنواع اخلراب، وخراب الزمن يعني تعطل احلياة، وهنا تتجلى الداللة 

ال�صلبية لل�صورة التي تتكون كما ياأتي:

                     الثواين )الزمن(            = املعـــِدن )ت�صـــداأ(                     

                          

                         

             قلبي )االإح�صا�س بالزمن( = توقف احلياة الروحية

اأ�صغر  وهي  الثواين،  هو  الذي  بالزمن  مرتبطًا  كبري  بنجاح  ت�صداأ  الفعل  اختيار  مت  وقد 

االإح�صا�س  لكان  ال�صاعات(  )ت�صداأ  قال:  اأنه  ولو  احلياة،  تتجمد  زمنية، وب�صدئها  وحدات 

)1( خليل حاوي، الديوان �س 103

)2( خليل حاوي، الديوان �س 106

)3( خليل حاوي، الديوان �س 121

)4( خليل حاوي، الديوان �س 180

)5( خليل حاوي، الديوان �س 187

)6( خليل حاوي، الديوان �س 191
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الوحدات  اأ�صغر هذه  اأن يزول، لكنه اختار  الذي ميكن  العار�س  ال�صجر  اأو  امللل  نوعًا من 

الزمنية ليو�صح مدى املوت الذي ينتابه، ويتاأتى جناح ا�صتخدام )ال�صداأ( من احلالة التي تتخّلق 

بحلول ال�صداأ، وهي التفتت وانعدام اخلا�صية، اإذ يفقد ال�صيء ال�صدئ خا�صيَته ويتحول اإىل 

�صيء اآخر ينتمي اإىل اخلراب.

وكذلك يف ال�صورة: »ياأكل جفني الغبار« التي تعد اأقل قدرة اإبداعية من ال�صورة ال�صابقة، 

فهي اأقرب اإىل الواقعية اأواًل ؛ اأي اأنها قابلة للتحقق، وهي ثانيًا اأقلُّ اأثراً وداللة على اخلراب 

الذي يريد ال�صاعر ت�صويره، واللغة امل�صتخدمة لي�صت لغة اإبداعية، بل هي لغة مطروقة �صائدة 

يف التعبري االجتماعي اليومي، اإذ يقال: »اأكل الغبار جفوين اأو عيوين..« ولكن الداللة املبتغاة 

هي امل�صيطرة كما يبدو:   

                             ت�صداأ                              الثواين   

                                   

                           اأكل الغبار                          جفوين

واجلفون م�صتلزم من م�صتلزمات الروؤية لدى االإن�صان، وزوالها )اأكلها املجازي( يوؤدي 

اإىل فقدان الروؤية ال�صحيحة، وانعدام الروؤية ال�صحيحة انعداٌم للحياة؛ الأن املوت هو يف الروؤية 

الزائفة، وبهذا تلتقي ال�صورتان يف و�صف اخلراب، وتتقدم اإحداهما على االأخرى بو�صوح.

عمقًا  اأكرث  بعداً  ويتخذ  املجاز،  فيه  يرتقي  االآتية  ال�صورة  يف  ت�صويريًا  ارتقاء  جند  لكننا 

الرئي�سني  ال�سورة من ارتباط مكونيها  ودللة، فنقراأ »متت�سني عتمة �سجني« حيث تت�سكل 

)متت�س( الفعل و)عتمة ال�صجن( الفاعل، واملنفعل وهو امل�صور الذي ت�صفه الياء هنا نحويًا، 

فاالمت�صا�س كما  للحوا�س،  ترا�صاًل  لونية، وهنا جند  العتمة عالقة  االمت�صا�س  بني  والعالقة 

يفرت�س يجب اأن يكون حلا�صة خا�صة يف ج�صم االإن�صان، والعتمة م�صتلزم لوين يتعلق بحا�صة 

الب�رص. والذي يعمق ال�صورة اأكرث اأن م�صتلزمات احلوا�س هي الفاعلة ولي�صت املنفعلة، فالعتمة 

امل�صتلزم اللوين فاعل، وهو الذي ميت�س، واالمت�صا�س فعل اإلغاء الوجود املاثل، والعتمة تقوم 

تنبع  هنا  ومن  االمت�صا�س،  وكذلك  موؤقت،  عدم  يف  االأ�صياء  تدخل  فهي  العمل،  هذا  مبثل 

اأهمية ال�صورة وعبقريتها، وهي تفوق ال�صور ال�صابقة يف تنا�صب مكوناتها واإيحاءاتها النف�صية 
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والفنية الت�صويرية.

متت�صني )فعل تغييب(،           عتمة ال�صجن )فعل تغييب( املق�صود بالفعل لي�س نحويًا واإمنا 

حدثيًا

ب(
َّ
ب(،                 اأنا )الياء( )املغي

َّ
اأنا )الياء( )املغي

اإغراء  عملية  كما  ال�صاعر  عند  �صائدة  ت�صويرية  عملية  والتغييب  االمت�صا�س  اأن  ويبدو 

ال�صدى متامًا، فهو يخفف كثرياً من جتريد االمت�صا�س، وامت�صا�س العتمة ويتدّنى اإىل امت�صا�س 

الوحول، وهي اإمكانية خراب طبيعية وحقيقية، وهي امل�صتوى االأقل عمقًا لل�صورة ال�صابقة:

»متت�صك الوحول«

وهذا امل�صتوى من الت�صوير القابل للواقعية مكمل للم�صتوى ال�صابق، وي�صكل بنية اأ�صا�صًا 

للبنية الالحقة اإذ ميكن ترتيب الت�صوير فنيًا وفق ما ياأتي: 

)1(
متت�صك الوحول

)2(
ني عتمة ال�صجن متت�صّ

وميكننا اأن نوازن بني �صفات كل من امل�صند اإليه يف ال�صورتني، ففي االأول: الوحول ذات 

�صمة كثيفة و�صميكة، ومييزها البعد املادي واللزوجة والرطوبة، اأما على امل�صتوى اللوين فهي 

كتيمة اللون ال ت�صمح بدخول ال�صوء؛ لذلك فهي ت�صرتك مع العتمة يف هذه اخلا�صة، وكذلك 

فالعتمة كثيفة و�صميكة ولكن مييزها البعد املادي غري امللمو�س واإن يكن ُيدَرك بالب�رص، وقد 

اللون، وهي نفي  اللوين كتيمة  اأحيانًا، وكذلك هي على امل�صتوى  باللزوجة والرطوبة  متتاز 

النور وهي العدم املوؤقت لالأ�صياء، وال بد من االإ�صارة يف نهاية املوازنة بني ال�صورتني اإىل اأن 

ا�صتخدم  ال�صاعر  ولكن  االمت�صا�س،  ولي�س  االبتالع  هو  بالوحول  املقرتن  التقليدي  التعبري 

االمت�صا�س ليقّدم داللة اأكرث تاأثرياً واأكرث عمقًا لتو�صيل املعادل الفني واملعادل ال�صعوري اإىل 

متلقي �صورته.

)1( خليل حاوي، الديوان �س:187.

)2( خليل حاوي، الديوان �س:103.
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يف  يقع  اأن  ميكن  حدثًا  وي�صف  ال�صورة  حدوث  اإمكانية  يف  الواقعية  ال�صاعر  ويقارب 

ا�صتخدام الفعل )متت�ّس( فنجد �صورة مثل:

)1(
»اأراك متت�س ع�رص العفن املعجون بالوحول«

وهنا جند اأن مكونات ال�صورة الفاعلة واملنفعلة قد تغريت مواقعها، فقد كانت الوحول 

هي التي متت�س، وهذا فعل املوت الذي �صاد جميع ال�صور ال�صابقة، وكان ال�صمري )اأنت( هو 

املنفعل الذي متت�صه الوحول، وهنا رمبا يكون االأثر النف�صي لهذه ال�صورة اأكرث قوة من االأثر 

ك الوحول( ينق�صي اأثرها بانق�صاء احلياة  ك الوحول(، فال�صورة )متت�صّ النف�صي لل�صورة )متت�صّ

بعد امت�صا�س الوحول، اأما ال�صورة )متت�ّس ع�صري العفن املعجون بالوحول(، فهي ذات اأثر 

دائم وم�صتمر مدى احلياة، وي�صاف اإىل عن�رص الوحول هنا عن�رص العفن الذي يزيد ال�صلَب 

�صلبًا ويزيد يف التاأثري النف�صي لل�صورة ويعطيها عمقًا نف�صيًا اأكرب.

ال�صلب الذي حتدثنا عنه فيما �صبق ي�صيطر  اأن   جند 
)2(

الريح« اأخرى: »جتلده  ويف �صورة 

اأي�صًا على هذه ال�صورة، فالريح كما راأينا داللة �صلبية من حيث قدرُتها وقوتها على التدمري 

واالإفناء واالإلغاء، غري اأنها يف هذه ال�صورة متثل قدرة اأخرى قد تكون ن�صبيًا اأقل اأثراً وفعاًل، اإال 

اأنها يف الوقت نف�صه قادرة على اإحداث اأثر نف�صي اأقوى واأكرث تاأثرياً من حيث اأنها فعل دائم 

متكرر، اأثره نف�صي وج�صدي، فاجللد �صمة جزئية توؤثر يف م�صاحة معينة من ج�صد االإن�صان، 

ولكن جلد الريح ي�صمل وجوده اجل�صدي والنف�صي معًا، وتتكون عنا�رص ال�صورة كما ياأتي:

الريح      =              جاّلد

نف�صي،  اأثر  �صلبي   مفهوم  قمع، قهر  اأثر نف�صي  مفهوم �صلبي  

ج�صدي، قهر، قمع،

اأن جميع ال�صور  اإذ راأينا   ويف ال�صورة االآتية يكون الت�صخي�س للمنفعل ولي�س للفاعل، 

ال�صابقة تقوم بت�صخي�س امل�صور الفاعل، لذلك جند اأن الفعل يتغري وياأخذ معنى دالليًا �صعيفًا، 

ر املنفعل  ففي امل�صور الفاعل وجدنا االأفعال )ت�صداأ – ياأكل – متت�صني – جتلده، اأما يف امل�صوَّ

)1( خليل حاوي، الديوان �س 187

)2( خليل حاوي، الديوان �س 106.
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.
)1(

فاإن الفعل يخفت وتت�صاءل حدة داللته مثل »عبثًا كنا نهّز املوت«

فاملوت هنا منفعل، والفعل )نهّز( لي�س فعاًل قوي التاأثري يف املوت الذي يحمل يف ذاته 

ال�صمري يدل  املتكلمني )نحن(؛ الأن  الذي يكت�صب �صعفه من �صمري   ) اأقوى من )نهزُّ فعاًل 

على جمموعة غري قادرة على الفعل اإزاء الفاعل االأ�صل وهو املوت، فاملوت واإن يكن املنفعل 

يف ال�صورة ويف الفعل )نهز( فهو الفاعل يف احلقيقة الأن �صعف )نهّز( يثبت باللفظ عبثًا الذي 

يوؤدي يف النهاية اإىل اإخفاق الفعل )نهّز( واإي�صاله اإىل العبث الال جدوى.

ونورد في نهاية هذا الف�سل جدواًل لبع�ص ال�سور الواردة في الديوان:

)1( خليل حاوي، الديوان �س:121.
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الف�شل الرابع

الم�شادر الثقافية لل�شورة ال�شعرية
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التنا�صُّ االأ�سطوري: 

ال�سعر وليد التجربة الإن�سانية، وهو ن�ساط اإن�ساين يف املقام الأول، ولعل اللتقاء احلا�سل 

ال�صعوب  حياة  يف  االأ�صطورة  ومتثل  التجربة،  هذه  طبيعة  اإىل  يرجع  واالأ�صطورة  ال�صعر  بني 

تكون  اأن  يف  غرابة  وال  وعيه،  حقول  من  هاّمًا  حقاًل  االإن�صان  عا�صها  حياتية  جتربة  واالأم 

العن�رص  فيها اخليال  يلتقي  ال�صعر، ومادًة  الفني فيما يخ�سُّ  فنية يف االعتبار  ًة 
َّ
االأ�صطورة مطي

املهم يف ال�صعر واالأ�صطورة، »ومن ثم فاإن العودة اإىل ا�صتخدام االأ�صطورة يف ال�صعر هي عودة 

.
)1(

حقيقية اإىل املنابع البكر للتجربة االإن�صانية بو�صائل عذراء مل ميتهنها اال�صتعمال اليومي«

متثل االأ�صطورة يف االأ�صا�س جانبًا اأ�صا�صيًا من جوانب الوعي االإن�صاين، وتقّدم تف�صرياٍت اأو 

م �صورًة اجتماعيًة ملا  حماوالت لالإجابة عن االأ�صئلة التي تعنى باأ�رصار الكون من جانب، وتقدرِّ

نة للن�صيج االجتماعي  كان �صائداً يف احلياة البدائية من اعتبارات دينية وثقافية واقت�صادية مكورِّ

الذي جتمعه وحدة النظرة اإىل هذه االعتبارات من جانٍب اآخر، و»يتاأكد لنا اأّن االأ�صطورة ما 

هي اإال انعكا�س للواقع االجتماعي االقت�صادي الذي عا�صته ال�صعوب القدمية واأنها �صكل هام 

.
)2(

من اأ�صكال الوعي ال�صائد ع�رَصئٍذ، اإنها بكلمة موجزٍة اأيديولوجية«

 واالأ�صطورة ق�صة تروي تفا�صيل معينة تقدم تف�صريات لظواهر الكون والوجود، وبالتايل 

اإىل منهج الرمز، وهذا االختالف يف  اأن ال�صعر يخ�صع  فاإنها تخ�صع ملنهج ال�رصد، يف حني 

امل�صرتكة  املادة  اأ�صلفنا يكون يف  االلتقاء كما  اإن  بل  بينهما،  للتنافر  يقدم �صورة  املنهجني ال 

الفني  لال�صتعمال  االأ�صطورة  تخ�صع  التي  املجّنحة  اللغة  تلك  وهو  واالأ�صطورة،  ال�صعر  بني 

ال�صعري، والذي وجد فيها مادة خ�صبة يف انزياحاتها ومدلوالتها.

الديانة  فيه  ي�صرتك  املعاين  من  هام  حقل  »على  النظري  امل�صطلح  يف  االأ�صطورة  حتوم   

وهذا   ،
)3(

اجلميلة« والفنون  النف�صي  والتحليل  االجتماع  وعلم  االإن�صان  وعلم  والفولكلور 

خطاب  فاالأ�صطورة  وكذلك  لالأ�صطورة،  ال�صعر  ا�صتعمال  مع  يتعار�س  ال  النظري  اجلانب 

)1( اأن�س داود، االأ�صطورة يف ال�صعر العربي �س12-11. 

)2( �صعد الدين كليب، االأ�صطورة والرمز يف ال�صعر املعا�رص يف �صورية، 1960، 1980 �س:11. 

)3( اأو�صنت وارين ورينيه ويلك، نظرية، االأدب �س:245. 
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االأ�صاطري واالأديان:  املخت�صني يف  اأهم  اأحد  اإلياد  يقول مار�صيا  ال�صعر،  �صاأن  �صاأنها يف ذلك 

. ويرى د. 
)1(

»اإنها االأ�صطورة خطاب يحكي ق�صة مقد�صة، ويروى حـدثًا وقع يف بدء الزمن«

اأن�س داود اأن لالأ�صطورة جانبني: جانبًا نظريًا، واآخر نقديًا، فاالأ�صطورة هي اجلزء الناطق من 

ال�صعائر البدائية الذي منّاه اخليال االإن�صاين وا�صتخدمته االآداب العاملية، ومن ثم فهو يعني تلك 

املادة الرتاثية التي �صيغت يف الع�صور االإن�صانية االأوىل، وعربَّ بها االإن�صان يف تلك الظروف 

اخلا�صة عن فكره وم�صاعره جتاه الوجود، فاختلط فيها الواقع باخليال، وامتزجت معطيات 

احلوا�س والفكر والال�صعور، واحّتد فيها الزمان، كما احتد املكان، واحتدت اأنواع املوجودات 

وراء  ما  وقوى  الطبيعة  م�صاهد  مع  متفاعل  كٍلّ  يف  والتحمت  ونباٍت،  وحيواٍن  اإن�صاٍن  من 

الطبيعة، واتخذت من التج�صيد الفني - وهو لغة ال�صعر احلق- و�صيلتها للتعبري عن كل خلجة 

ـبة تنطوي على اإميان عميق باأنها تعرب 
ّ
من �صعور، وكل خاطرة من فكر، يف تلقائية عذبة حمب

.
)2(

عن حقيقة الوجود«

مغريًا  جمااًل  لل�صعر  االأ�صطورة  تقّدمه  الذي  والرمزي  واالإيحائي  الداليل  التكثيف  جعل 

عرب  فال�صعر  بغريٍب،  لي�س  االأمر  وهذا  الرمزي،  والتناول  الفني  لال�صتغالل  ومنا�صبًا  ورحبًا 

م�صرية االأدب التاريخية ا�صتخدم االأ�صاطري، ومعظم االأعمال االأدبية الغربية كانت ت�صت�صقي 

من االأ�صطورة، بدءاً من االإلياذة واالأودي�صة واالإنيادة وبروميثو�س طليقًا، وكذلك امل�رصحيات 

اليونانية الأ�صخيلو�س و�صوفوكلي�س ويوربيد�س، مروراً بع�رص النه�صة عند �صك�صبري والكوميديا 

االإلهية..، وبعد ذلك مع اإيليوت وغريه كثري، فهذه االأعمال - على �صبيل املثال ال احل�رص - 

ا�صتقت كثرياً من رموزها من االأ�صاطري الدينية وغريها.. 

والرمز  االأ�صطورة،  با�صتعمال  التاأّثر  هذا  عن  مناأًى  يف  املعا�رص  العربي  ال�صعر  يكن  ومل 

االأ�صطوري، وذلك ملا توّفره االأ�صطورة من جمال خ�صب ووا�صٍع داللًة واإيحاًء. فالعوامل »التي 

اخليال  تغذية  حيث  من  ذلك  اأكان  �صواء  ورحبٌة،  وغنيٌة  خ�صبٌة  لل�صعر  االأ�صطورة  تفتحها 

.
)3(

ال�صعري اأم من حيث املقدرة الت�صويرية اأم البناء الدرامي اأم االإح�صا�س احلاّد بالعامل«

)1( جالل الربعي، االأ�صطورة والرمز عند بدر �صاكر ال�صياب �س:23

)2( اأن�س داود، االأ�صطورة يف ال�صعر العربي احلديث، �س12. 

)3( �صعد الدين كليب، االأ�صطورة والرمز يف ال�صعر املعا�رص يف �صورية، �س44. 
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وقد متيزت االأ�صطورة كذلك وما تنطوي عليه من مكامن التكثيف يف الداللة واالإيحاء 

بتقنيات يفيد منها ال�صعر وي�صّخرها العمل الفني يف تناغم موفق، ميكن ت�صمية هذه التقنيات 

باخلوا�س، وهذه اخلوا�س يف االأ�صاطري هي: القدرة على الت�صخي�س؛ ومنح احلياة الداخلية؛ 

البيانية  وال�صور  النّفاذة؛  الفطرية  اللغة  وهذه  واحلياة؛  الطبيعة  ملعطيات  االإن�صاين  وال�صكل 

القادرة على االإحاطة والك�صف؛ وهذه القدرة الطليقة للخيال االإن�صاين على ارتياد عامل املظاهر 

.
)1(

الطبيعية والنف�س الب�رصية على ال�صواء، هي ما يربط ال�صاعر املعا�رص باأ�صاطري االأقدمني«

اإن االإفادة من املوروث االأ�صطوري عند ال�صاعر املعا�رص ظاهرة ووا�صحة، وجتلت هذه 

االإفادة من هذا املوروث مع بدايات ال�صعر الغربي املعا�رص الذي بداأ با�صتلهام ال�صخ�صيات 

االأ�صطورية وتوظيفها فنيًا، وبذلك اأ�صبحت االأ�صطورة مادًة فنية لها اإثراوؤها الداليل والفني، 

والف�صاء  اخليال  لعن�رص  املجال  يف�صح  وكذلك  والدالالت،  املعاين  ي�صتوعب  فنيًا  و�صياقًا 

التعبريي.

»بداأ ال�صعر املعا�رص عالقته باالأ�صطورة من خالل �صخ�صياتها، وما ترمز اإليه من حاالٍت 

ومواقف خمتلفة، ولقد كانت تلك العالقة �صطحيًة و�صاذجًة يف بداية االأمر، اإذ مل يكن ال�صاعر 

بو�صفها  يج�صدها  اأن  عليه  واأن  روحًا،  لها  اأن  على  الرموز  ال�صخ�صيات  تلك  مع  يتعامل 

كائنًا ميتلك حياته وجمالـه احليوي، اأو بو�صفها معاداًل مو�صوعيًا ملا يريد جت�صيده من حاالت 

 .
)2(

ومواقف«

الروؤية ال يعني  البداية وفق هذه  ال�صخو�س االأ�صطورية يف  املعا�رص مع  ال�صاعر  اإن تعامل 

ق�صوراً فنيًا؛ الأن ذلك حمكوم بقوانني الفن وهذا راجع اإىل طبيعة االأ�صياء اجلديدة، فاالأ�صطورة 

القدمية، ولذلك كان من  العربية  الق�صيدة  وفق منحى اال�صتعمال احلديث مل تكن يف ن�صيج 

البديهي اأن حتتاج اإىل مراحل يف النمو والن�صج الفني و�صواًل اإىل ال�صيغة الفنية الراقية. 

على اأننا ال نعدم وجود بع�س االإ�صارات االأ�صطورية يف �صعرنا العربي القدمي، لكّنها مل ترتِق 

اإىل البعد الفني لالأ�صطورة مبعناه النقدي احلديث. 

)1( اأن�س داود، االأ�صطورة يف ال�صعر العربي احلديث �س39. 

)2( �صعد الدين كليب، االأ�صطورة والرمز يف ال�صعر املعا�رص يف �صورية �س53ـ54. 
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واالأ�صطورة عند خليل حاوي من اأبرز اأدواته الفنية بل اإنها لتغدو جزءاً اأ�صياًل من ن�صيج 

لغته ال�صعرية، وم�صدراً للمفردة ال�صعرية التي ت�صع داللًة ورمزاً واإيحاًء، وبالتايل فقد ا�صتطاع 

ا�صتحالت  حتى  موفقًا  توظيفًا  �صعره  يف  االأ�صطورية  والرموز  االأ�صطورة  توظيف  حاوي 

اً ي�صتطيع من خاللها اأن ميالأ امل�صاحات التعبريية التي يريد، وجمااًل رحبًا كا�صفًا 
ّ
عنده معينًا ثر

لتكون  ا�صتطاع  ما  االأ�صطورية  والرموز  االأ�صطورة  فحّمل  اخلا�صة،  وامل�صاعر  لالإح�صا�صات 

تتجلى  التي  املعاناة  هذه  معًا،  اآٍن  والدقيقة يف  اخلا�صة  معاناته  عمق  عن  تك�صف  فنيًة  مطيًة 

االأبرز يف رفع  املحاولة  الذي مثل حاوي  العربي  احلياة واالنبعاث  االنتماء وم�صائل  مب�صاألة 

لوائها، وبالتايل فاإن اأ�صئلته وعمق معاناته تنبع من الواقع العربي املرير باأفراحه، وانك�صاراته، 

يف  امل�صتهى  احللم  يف  اأظفارها  تن�صب  التي  والظروف  الياأ�س،  و�صطوة  االأمل،  وحماوالت 

اإىل م�رصح احلياة من جديد..، هذه املعاناة  الرغبة والنزوع، وحماولة �صحب املا�صي العريق 

يف اإعادة �صياغة االأم�س املنفلت عن فروج االأ�صابع، والرغبة العنيدة باالنبعاث واالنطالق 

عند �صاعر اأراد اأن تكون �صخ�صيته معربة عن هذه الرغبات ال�صائعة، وبالتايل كان حكمًا على 

ل االأعباء النف�صية والروحية لعمق االنك�صار وته�صم احللم واحت�صار  هذه ال�صخ�صية اأن تتحمَّ

الرجاء. 

وجدت هذه املعاناة لدى ال�صاعر يف االأ�صطورة والرمز االأ�صطوري جمااًل حيويًا خ�صبًا يف 

التعبري، ومراآًة عاك�صًة لكل التفا�صيل املعي�صة ب�صكل �صادق واأمني، واأ�صبحت هذه الرموز 

 اإىل �صياٍق اأقرب 
ّ
لوحًة ناطقًة ال تكتفي باالإمياء اأو االإ�صارة، بل غادرت هذا ال�صياق االإيحائي

اإىل البوح والنطق، وهذا ما مييز هذا اال�صتخدام الفني لالأ�صطورة عند خليل حاوي، عن غريه 

االأخرى  االأجزاء  بني  تنافر  دون  للق�صيدة  الفني  الن�صيج  مع  تداخلت  وبذلك  ال�صعراء،  من 

املكونة لها، واأ�صبحت مادًة متداخلًة غنيًة وكثيفة الداللة. 

ته االأ�صطورية  واالأ�صطورة عند خليل حاوي متعّددة امل�صارب واالجتاهات، وهو ي�صتقي مادَّ

من منابع �صتى ال تقت�رص على م�صدر واحد، وهي بالتايل تغو�س يف عمق الق�صيدة، وت�صتحيل 

وكذلك  والهدف،  االجتاه  يف  معها  وتتوحد  الق�صيدة،  بنية  مع  تتداخل  خا�صًة  �صعريًة  لغًة 

تاأديته  خيالـه  لـه  اأراد  ما  بها  يوؤدي  خا�صة  توليفة  وفق  وتت�صابك  االأ�صطورية  الرموز  تتنوع 

برباعٍة فنيٍة وحرفيٍة وذوٍق خال�صني.
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ويف  الرماد«  »نهر  االأول  ديوانه  مطلع  مع  االأ�صطورة  مع  رحلته  حاوي  خليل  ويبداأ 

ق�صيدته االأوىل من الديوان »البحار والدروي�س« متخذاً من ال�صندباد رمزاً للبحث عن املعرفة 

واحلقيقة، ومنوذجًا خا�صًا لتجربته ال�صعرية التي متثلها �صخ�صية ال�صندباد االأ�صطورية:

بعد اأن عانى دواَر البحر

وال�سوء املداجي عرَب عتمات الطريق

ومدى املجهول ين�سقُّ عن املجهول

عن موٍت حميق

ين�رص االأكفان زرقاً للغريق

ت يف فراغ االأفق اأ�سداُق كهوف ومتطَّ

لفَّها وهج احلريق

بعد اأن راوغه الريح رماه

الريح لل�رصق العريق)))

هي رحلة ال�صندباد يف خ�صم البحار ترتك اأثرها على ال�صاعر، دواراً للبحر، و�صوءاً بعيداً، 

ئ وراءه اخلوف، ويوحي مبوٍت ترفرف اأكفانه للغرقى، ويف البعيد اأفواه 
ّ
واأفقًا موح�صًا يخب

الكهوف، ي�صارع الريح التي ترميه وتعيده اإىل ال�رصق. 

اإنها رحلة من اأجل املعرفة واحلقيقة، وا�صتعارة هذا الرمز يوحي بلغة وا�صحٍة اإىل انتقاد 

النزوع املادي يف هذه احلياة املعا�رصة. وال�صندباد يف رحلته هذه يرجو اخلال�س عن طريق 

املعرفة وهو يف هذه الرحلة ال يجد اخلال�س بني يدي احل�صارة الغربية التي حاول ولوجها، 

الرموز، فقد  العديد من  ا�صتعار  ال�صاعر قد  الق�صيدة جند  فيها على �صالّته. يف هذه  يعرث  ومل 

عجزت رحلة ال�صندباد عن الو�صول اإىل املعرفة، وعجز جهده الفردي مع يولي�س، ومل ينفعه 

العلم مع فاو�صت من اأجل الو�صول اإىل اليقني، ويف النهاية يرى يف نهر الكنج املالذ احلقيقي، 

)1( خليل حاوي، الديوان �س:41.
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وهو بذلك يحمل على احل�صارة الغربية التي تعّظم من �صاأن املادة واالآلة، فيختار الرجوع اإىل 

ال�رصق، ويرى يف الت�صّوف �صالّته التي �صتعينه على االإم�صاك باملعرفة واليقني:

حّط يف اأر�ص حكى عنها الرواْة

حانة ك�سلى، اأ�ساطري، �سالة

ونخيل فاتر الظل رخي الهينمات

مطرح رطب مييت احل�ص

يف اأع�سابه احلّرى، مييت الذكريات

وال�سدى النائي املدوي

وغوايات املواين النائيات))).

يحط ال�صاعر اأو ال�صندباد يف اأر�س حتّدث عنها الرواة كثرياً، هي اأر�س ال�رصق امل�صِكرة 

 
ّ

املمتلئة باحلكايات واالأ�صاطري، وبال�صالة، وبالنخيل العبقة بالرطوبة التي ال تدع جمااًل للح�س

اأن يجد  �صيحاول  االأر�س، وهنا  اإىل هذه  ال�صندباد  ي�صل  املادية، هنا  تعّظمه احل�صارة  الذي 

�صالته )املعرفة واحلقيقة( عند الدروي�س:

اآه لو ي�سعفه زهد الدراوي�ص العراة

دوختهم حلقاُت الذكر

فاجتازوا احلياة

حلقات حلقات

حول دروي�ص عتيق

�رصَّ�ست رجاله يف الوحل وبات

�ساكناً ميت�ص ما تن�سحه االأر�ص املوات

)1( خليل حاوي، الديوان �س42.
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يف مطاوي جلده ينمو طفيلي النبات

طحلب �ساَخ على الّدهر ولبالب �سفيق

ه لن ي�ستفيق غائٌب عن ح�سِّ

ه يف مو�سم اخل�سب املدّوي يف العروق حطَّ

رقٌع تزرع بالزهو االأنيق

جلده الرث العتيق))).

هنا يبداأ ال�صاعر بالتمني: اآه لو ي�صعفه زهد الدراوي�س، ويف هذه اإمياءة وا�صحة عن عجز 

ال�صاعر وي�صّمنه  ي�صتعريه  اآخر  لدينا رمٌز  يربز  ال�صندباد من حريته، وهنا  اإنقاذ  الدروي�س يف 

ن�صيَج الق�صيدة، اإنه رمز الراهب الهندي الذي نذر اأن يدفن نف�صه مدى العمر يف االأر�س، 

د بذلك روحه وي�صمح لها بالطواف يف امللكوت لتجوب اأ�رصار الكون والوجود، 
رِّ
واأن يجر

من�صلخًا بذلك عن عوامل اجل�صد، وي�صبح اجل�صد خا�صعًا لقوانني احلياة يف النمّو فينمو ال�صعر 

من  حالًة  عند حاوي  الهندي  الراهب  هذا  ي�صبح  وبذلك  والنبات،  االأع�صاب  مع  ويلتحم 

الياأ�ِس والعقم؛ الأنه ال يتعامل مع احلياة اإال بنظرة م�صت�صلمة تفقد نزوعها اإىل اخل�صب واحلياة، 

وهنا تتمثَّل خيبة االأمل من جدوى املحاورة مع املت�صوف )الدروي�س(، وهنا يكمن االنك�صار 

من جديد داخل نف�صية حاوي: 

قابع يف مطرحي من األف األف

قابع يف �سفة الكنج العريق

طرقات االأر�ص مهما تتناءى

عند بابي تنتهي كل طريق

وبكوخي ي�سرتيح التوءمان

)1( خليل حاوي، الديوان �س44-43-42. 
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هر ال�سحيق))) اهلل، والدَّ

هذا ال�رصق القابع بال حركة يبتعد عن الزمان واملكان، هذا ال�صكون هو اأ�صبه باملوت، ومع 

ذلك فاإن هذا ال�رصق ي�صخر من الغرب ويعّد ما فيه من حركٍة فورًة ال اأكرث:

فورة يف الطني من اآن الآن

فورة كانت اأثينا ثم روما

وهج حمى ح�رصجت يف �سدر فاين

خلفت مطرحها بع�ص بثور

ورماد من نفايات الزمان)))

هذا ما تركته هذه الفورة، بع�س حبوب ورماد ونفايات للزمان، ويعود ال�صندباد يف هذه 

املحاورة اإىل الغرب الذي ي�صتعري لـه رمزاً اأ�صطوريًا غارقًا يف القدم هو رمز الغول: 

ذلك الغول املعاين

ما اأراه غري طفل

من مواليد الثواين

ويداً �سمطاء من اأع�سابه تن�سل

اأكفاناً ل�ه واملوت داين

وتراين

قابعاً يف مطرحي من األف األف

قابعاً يف �سفة الكنج العريق)))

وال بد من االإ�صارة اإىل قولـه األف األف، هذه املفردة عميقة اجلذور يف النف�صية ال�رصقية التي 

)1( خليل حاوي، الديوان �س45-44.

)2( خليل حاوي، الديوان �س46. 

)3( خليل حاوي، الديوان �س47. 
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تنزع دائمًا اإىل املبالغة يف الوقت التي تكون فيه بعيدًة كل البعد عن م�صادر القوة، وتنتهي هذه 

املحاورة بني ال�صندباد وال�صاعر وبني الدروي�س، حيث يجد ال�صاعر خيبة من هذه التجربة 

وال�صفر من  حال  الرتَّ اأخرى على  مرة  فيزمع  اأراد من حقيقة ويقني،  ما  اإىل  به  ُتف�ِس  مل  التي 

جديد:

خِلّني للبحر، للريح، ملوت

ين�رص االأكفان زرقاً للغريق

مبحر ماتت بعينيه منارات الطريق

مات ذاك ال�سوء يف عينيه مات

يه وال ذلُّ ال�سالة))) ال البطوالت تنجِّ

اإمنا  اأ�صطورية بذاتها،  اأو �صخ�صية  اإننا ال نرى يف ق�صيدة خليل حاوي توظيفًا الأ�صطورٍة 

اإىل  اأ�صلفنا  كما  ت�صتحيل جميعها  التي  الرموز  وتنّوعًا يف  ال�صخو�س،  هذه  ت�صابكًا يف  جند 

لغة واحدة، وال يرتك خليل حاوي �صخو�صه االأ�صطورية يف مناأًى عن التَّحول، وبا�صتعمال 

خا�س يرتك لنف�صه احلرية يف حتويرها اأو اإبداء راأيه ال�صخ�صي جتاهها. 

 ويف »جنية ال�صاطئ« ي�صتح�رص خليل حاوي رمزاً مكثَّفًا جم�صداً بغجرية متالأ احلياة عروقها 

ال�رص؛ الأنها  ز اخلري من 
ّ
متي التي ال  املطلقة  الفطرية  الرباءة  متثل  الغجرية  ن�صاطًا وحيوية، هذه 

تعي�ش يف اجلنة، ومع نزول الإن�سان من اجلنة تخ�سع هذه الغجرية اإىل حكم ال�سقوط الذي 

اإليه هذا النزول، هذه الرباءة التي ات�صفت بها الغجرية هي الرباءة ذاتها التي كانت عند  اآل 

الإن�سان يف اجلنة قبل اأن يقرتب من �سجرة احلياة فيحلُّ عليه لقب الع�سيان وحتمية الهبوط، 

والغجرية هي تلك الرباءة الرحبة عند حاوي كما هي رمز اخل�صب واالنبعاث واحلياة: 

هل كنت غري �سبية �سمراء

يف خيم الغجر

خيم بال اأر�ص واأوتاد واأمتعة تعيق

)1( خليل حاوي، الديوان �س49. 
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الريح حتملها فتبحر

خلف اأعياد الف�شول

حتّط من عيد لعيد يف الطريق

والريح مت�سح ما تخّلفه

الع�سيّة من اأثر

للهرج والنريان يف خيم الغجر)))

اخليم م�رصعة ال حتملها اأر�س وال تثبتها اأوتاد، هي �صكنى بعيدة عن العامل، وهي غجرية يف 

خيام الرباءة، وهي ج�صد عبق باحليوية والرباءة:

هل كان يف ج�سدي

�سوى طبع الرمال الغ�سة

العط�شى، رماْل

ت�ستفُّ عنف املوج ميخرها

ويجتاُح ال�سواطئ وامل�سيْق)))

وماذا ينتظر هذه الغجرية من م�صري، وماذا ينتظر هذا ال�صمو والنقاء واحليوية، �صتحاكم 

هذه الغجرية عند راهب مو�صوي يف االأر�س، و�صُتتَّهم باخلطيئة واملع�صية:

يرغي علي االأ�سود الداجي

املقنع بالرماد

واأرى خالل الرغوة ال�سفراء

ر يف مغاره كربيتاً جتمَّ

)1( خليل حاوي، الديوان �س319ـ320. 

)2( خليل حاوي، الديوان �س320. 
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ويفوح حممرُّ احلديد

ودخنُة اللحم الطري من العبارة:

»ج�سد اللعينة لن يُطّهره العماد«)))

ُترَمى الغجرية باخلطيئة، وُتّتهم باجلنون، وبتلك الرباءة توؤمن الغجرية باللعنة التي حلت 

عليها، وت�صتحيل اإىل جّنية تبعث اخلوف يف قلوب العابرين:

دمغت جبيني لعنٌة حمراُء

كانت من �سنني وما تزاْل

يحكوَن: يل ج�سٌد عجيْب

ترتدُّ عنه النار ترتدُّ

اخلناجر والنباْل

يحكوَن:

اأطبُخ يف الكهوِف حلوم اأطفاٍل

ويل عنٌي اأ�سيُد بها الرجاْل

واأموت حني اأح�صُّ رعب العابرين

و�سدًى لعنْي:

با�سم ال�سليب لعلَّ يطردها ال�سليْب

تفاحٌة غجريٌة«))).

يف هذا اال�صتح�صار لرمز الغجرية يكثف خليل حاوي رف�صه ونفوره من هذا العامل الذي 

يه�ّصم وجه الرباءة واحليوية واالنبعاث، ويرتك املجال للحياة التي ترف�س هذه الغجرية وحتيلها 

)1( خليل حاوي، الديوان �س325ـ326. 

)2( خليل حاوي، الديوان �س 328-327. 
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ة املمتلئة بال�صليب الإبعاد 
ّ
اإىل ملعونٍة خاطئة، ولي�س هذا فح�صب بل ت�صتنجد بالذات االإلهي

هذه اخلطيئة امللعونِة، وهنا يعود خليل حاوي اإىل املوروث املتمثرِّل بق�صة خروج االإن�صان من 

اجلنة.

وي�صتفيد خليل حاوي من االأ�صطورة البابلية »متوز« التي ملخ�صها اأن االإلـه متوز يهلكه 

 القحط 
ّ
 بريٌّ فيموت مرة يف ال�صنة ويهبط اإىل مملكة املوتى يف العامل ال�صفلي املظلم فيعم

ٌ
خنزير

عواطف  تنعدم  وباختفائهما  اخل�صب،  رمز  ع�صتار  احلبيبة  باختفاء  ذلك  ويرتافق  واجلدب، 

من  اخلوف  ذلك  على  فيرتّتب  جميعها،  الكائنات  بني  العالقات  وتختفي  واحلب،  الع�صق 

الفناء والهالك، اإال اأنَّ ملكة اجلحيم توافق على اأن تبعث ع�صتار مع متوز مرة يف ف�صل ال�صتاء، 

فتعود احلياة من جديد.

اإنَّ ا�صتح�صار خليل حاوي لهذه االأ�صطورة هو تعبرٌي عن حال اأمة تعاين اجلدب وال�صكون 

وتعبري خال�س عن حالة املعاناة التي يعي�صها ال�صاعر، ويبدو يف هذا ال�صياق اأن خليل حاوي 

موؤمٌن بالبعث اإميانًا مطلقًا، واأنَّ حتمية احلياة هي التي �صوف ت�صود، وهذا ما نراه يف ق�صيدته 

»بعد اجلليد« من جمموعته االأوىل »نهر الرماد«، فهو يبداأ ق�صيدته مع املوت واليبا�س وال�صكون 

 وين�صحب على كلرِّ االأ�صياء، حتى ت�صتحيل االأر�س هامدًة �صامتًة، تختفي يف هذا 
ُّ
الذي يعم

ال�صمت اأ�صباُح املوت الرهيبة:

عندما ماتت عروق االأر�ِص

يف ع�رص اجلليد

مات فينا كلُّ عرٍق

يب�سْت اأع�ساوؤنا حلماً قديْد

عبثاً كنا ن�سدُّ الريح

والليَل احلزينا

ونداري رع�سًة
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مقطوعَة االأنفا�ص فينا

رع�شة املوت الأكيْد)))

ومل يكتِف خليل حاوي باالإ�صارات االأ�صطورية، اأو اأن يرتك ل�صياقات الق�صيدة اأن تومي 

اإىل الرموز، وحتيلنا اإىل الفهم، بل اإنه يف هذه الق�صيدة �رصَّح بال�صخ�صية االأ�صطورية ت�رصيحًا 

مة هذه الق�صيدة اأن ن�صت�صّف حالة اجلدب واليبا�س  مبا�رصاً، مع اأننا كنا ن�صتطيع ومن خالل مقدرِّ

التي ت�صتدعي اإلهًا للخ�صب يبعث الروح يف اخلاليا امليتة واالأج�صاد ال�صاكنة: 

يا اإله اخل�سب يا بعاًل يف�صُّ

الرتبَة العاقر

يا �سم�َص احل�سيد

يا اإلهاً ينف�ُص القرب

ويا ف�سحاً جميْد

اأنت يا متوُز، يا �سم�َص احل�سيْد

جنِّنا، جنِّ عروَق االأر�ص

من ُعقٍم دهاها ودهانا

اأدفئ املوتى احلزانى

واجلالميد العبيد

عرب �سحراء اجلليد

اأنت يا متوُز، يا �سم�َص احل�سيْد))).

االأ�صطوري م�صيطراً  اأن »حاوي« جعل منطقه  الق�صيدة  ُيالَحُظ يف هذه  ما  اأهم  اإن من 

على كل مفردٍة من مفرادتها، وبذلك اأ�صبحت ال�صورة الفنية يف درجة التماهي مع ال�صورة 

)1( خليل حاوي، الديوان �س118-117. 

)2( خليل حاوي، الديوان �س120-119.
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االأ�صطورية، واالإيقاع النف�صي متمحوٌر يف اجتاه واحد، ناهيك عن الداللة التي حتملها املفردة 

والتي تتوافق توافقًا تامًا مع املقام واملحيط اللغوي، فال نفور يف البنية وال يف الداللة فقولـه: 

»اأدفئ املوتى احلزانى« ال تنافر فيه، ال من حيث طبيعة امليت الذي تنخف�س حرارته، وال مع 

انتمائه اإىل ع�رص اجلليد البارد ال�صاكن، هذه احلرارة املطلوبة هي احلرارة احليوية التي تطلق 

العنان للحركة واحلياة، هذه احلياة التي �صتالم�س كل الكائنات احلية التي تهبها االأر�س من 

ح�صيد ومن جالميد عبيد. 

لواقع  اال�صت�صالم  تخفي  وال  احلياة،  يف  واملحاولة  االإرادة  انعدام  الق�صيدة  تخفي  وال 

باالإله متوز  فاال�صتنجاد  املحاولة،  احلال، وعبثًا هي  يقاوم هذه  اأن  ي�صتطيع  اأحد  املوت، فال 

هو االأجدى، وهنا ينعك�س التعبري ال�صيا�صي عن حاٍل هامدٍة ال حركة فيها، وال انبعاث، ويف 

الوقت ذاته هناك مّت�صع لالأمل واحلياة:

عبثاً كنا نهزُّ املوت

نبكي نتحّدى

حبُّنا اأقوى من املوت

واأقوى، جمُرنا الغ�صُّ املنّدى

وارمتينا جثثاً حلماً حزيناً

�سم يف ح�رصته حلماً قديد…)))

وو�صع ال�صاعر للق�صم الثاين من ق�صيدته عنوان »بعد اجلليد«، وبداأه بت�صوير توِق االأر�س 

و�صهوِتها اإىل احلياة �صهوة اأزلية تنتظر ف�سَّ البكارة وعودة احلياة:

كيف ظلَّْت �سهوُة االأر�ص

ي حتت اأطباق اجلليد تدوِّ

�سهوة لل�سم�ص للغيث املغني

)1( خليل حاوي، الديوان �س121- 122. 
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، للغلة يف قبو ودنِّ
ّ
للبذار احلي

لالإله البعل متوز احل�سيد)))

وانت�صار  الرجوع  وحتمية  احلياة،  اإىل  العودة  ليوؤكد  اآخر  اأ�صطوريرِّ  برمٍز  ال�صاعر  وياأتي 

احلياة على املوت ومفرداته يف ال�صكون واليبا�س والهدوء الرتيب، ي�صتعري العنقاء التي متوت 

ويعود رمادها ويلتهب فتحيا مرة اأخرى، وكاأن ال�صاعر يومئ اإىل �رصورة البذل واحلرية ودفع 

�رصيبة العودة دماًء وت�صحياٍت: 

اإن يكن ربَّاُه

ال يحيي عروَق امليتينا

غرُي ناٍر تلُد العنقاء ناْر

تتغَّذى من رماِد املوت فينا

يف القراْر

فلنُعاِن من جحيم النار

ما مينحنا البعث اليقينا

اأمماً تَنُف�ص عنها عفَن التاريخ

واللعنة والغيَب احلزينا)))

م�صادر  باب  يف  ُيح�رُص  يكاد  ال  الديوان  ق�صائد  يف  احلا�رص  االأ�صطورّي  الزخم  هذا  اإن 

ال�صورة ال�صعرية عند خليل حاوي، وذلك الأنَّ االت�صاع يف التناول يكاد ين�صحب على كل 

الق�صائد، ولكنَّ اأبرز ما مييز اال�صتعمال االأ�صطوري عند خليل حاوي هو نزوع املفردة اإىل 

اه  هذا البعد، فلم يكن ا�صتعمال االأ�صطورة ينح�رص يف م�صتوى الت�صمني اأو احل�رص، واإمنا تعدَّ

اإىل �صموليٍة وا�صحٍة، �صواٌء اأكان الغالب عليها الت�رصيح اأم االإمياء املبا�رصة اأم االإيحاء، ولذلك 

)1( خليل حاوي، الديوان �س124. 

)2( خليل حاوي، الديوان �س126-125. 
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كان لال�صتعمال االأ�صطوري عنده م�صاحة وا�صعة جداً احتلت اأجزاًء كبريًة يف ق�صائد الديوان.

توظيفها  ا�صتطاع  غنيًة  مادًة  االأ�صطورية  والرموز  االأ�صطورة  خليل حاوي يف  لقد وجد 

عن  لتعرّب  املعي�صة  التفا�صيل  اأبرز  ولت�رصح  واآرائه،  مواقفه  عن  ولتعرّب  اأيديولوجيته،  لتعك�س 

حالة االنك�صار وحالة االأمل، لتتجاوز ذلك لتعك�س ذاتية خا�صة بكل انفعاالتها وقناعاتها 

وجتاربها، وكان هذا اال�صتخدام يالئم املقام النف�صي للق�صيدة، ومل تكن االأ�صطورة ورموزها 

 وترٍف فكرّي اأو اإبداعي، اأو جماٍل ال�صتعرا�ٍس معريف، بل كانت جزءاً ال 
ّ
ملجرد غر�س تقني

يتجزاأ من ج�صم الق�صيدة، ال نتوءاً ُمقَحمًا، اأو ع�صواً م�صوهًا ال يخدم الوجه اجلمايل والفني، 

لذلك جاء هذا اال�صتخدام وهذا التوظيف �صليمًا موؤديًا لغر�صه الفني والتعبريي يف �صياٍق راٍق 

واإبداعي. 

اإن املتتبع لق�صيدة حاوي ليجد هذا النزوع نحو االأ�صطورة وا�صحًا، وامل�صاحة التعبريية 

تك�صف  التي  واالإ�صارات  املوا�صع  بع�س  لتمثل  الدرا�صة  من  اجلانب  هذا  كان  واإمنا  وا�صعًة، 

عن مواطن اال�صتعمال واالآلية اال�صتدعائية لالأ�صطورة والرموز االأ�صطورية، واإنَّ درا�صة هذا 

اجلانب ليت�صع اإىل حجٍم ي�صيق به الف�صل نظراً لتداخل اال�صتعمال يف موا�صع لي�صت بالي�صرية 

اأو ال�صيقة، والتي تكفي الأن تكون �صمن درا�صٍة م�صتقلٍة، ومهما يكن من اأمٍر فاإن الديوان 

حافٌل بهذا ال�رصب الفني، والذي جنده وا�صحًا يف ق�صائد مثل: اجل�رص اليعازر �صدوم قطار 

املحطة وغريها ..

التَّنا�صُّ الديني: 

يربز التَّنا�س يف جميع اأ�صكالـه و�صوره حا�رصاً بو�صفه م�صدراً رئي�صًا من م�صادر ال�صورة 

 فح�صب، 
ّ
ال�صعرية عند خليل حاوي، وال يكتفي التنا�ّس عنده باحل�صور على امل�صتوى احلداثي

ببنية الق�صيدة، �صاأنه يف ذلك �صاأن احل�صور االأ�صطورّي الذي  بل يغدو منوذجًا فنيًا من�صهراً 

اأ�رصنا اإىل اأنه مل يكن ُمقَحمًا اأو طفيليًا فّنيًا على بنية الق�صيدة ومفرداتها الفنية. 
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ال يخرج التنا�س عند خليل حاوي عن ال�صياق التاريخي الذي ي�صاير النمط االأ�صطوري، 

ورمبا يتقاطع معه يف كثرٍي من الرموز الدينية املنغلقة النزوع اإىل اللغة االأ�صطورية، واأرى اأن 

الرا�صخ  احل�صور  هذا  وراء  كان  التعبريية  اأدواته  من  ال�صاعر  ن  ومتكُّ والفني  الثقايف  الوعي 

للتنا�س يف �صعره.

والتنا�س بو�صفه م�صطلحًا نقديًا يعني ح�صور ن�صو�س متعددة وتقاطعها يف املنتج الفني، 

وال يعني هذا احل�صور على اأّي حال احل�صور العلني للن�صو�س ال�صابقة، بل ميكن اأن يكون 

لهذا احل�صور الروح امل�صيطر من دون اأثر ماديٍّ متمثرِّل بال�صياق اللغوي، ومن هنا ال يكون 

الن�س االأدبي يف معزل عن التاأثر. و» ال يوجب قطعًا اأن يكون الن�س االأدبي بتمامه حمرومًا 

من العالقات مع الواقع اخلارجي، ولكن تلك العالقات هي فقط عالقات اأخرى كتلك التي 

.
)1(

تظهر بني العالمة واملرجع«

هو يف  الذي  الن�صو�س،  من  عدد  التقاء  نقطة  ن�س يف  اأي  »يقع  �صولر�س:  فيليب  يقول 

.
)2(

الوقت نف�صه اإعادة قراءة لها وتثبيت لها وتكثيفها وانتقال منها وتعميق لها«

اإن اإعادة قراءة املنَتج -الذي يعني يف مقامنا هذا الق�صيدة- ال بد اأن يك�صف حتميًا عن 

اللقاء مع الن�صو�س االأخرى، والن�س بو�صفه �صياقًا لغويًا ال بد من متا�ّصه البنيوي مع الن�صو�س 

االأخرى، فال �صيء باملعنى العام يخرج من رحم العدم اأو من فراغ الطبيعة، واإن كلَّ �صكٍل 

اأو نوٍع موجوٍد  طبيعي حمكوم بالبيئة والتغيري، والتمايز ال بد اأن يكون على ح�صاب �صكٍل 

 لن�س �صابق يغايره رمبا يف الداللة اأو التكثيف 
ٌ
�صلفاً، وبالتايل فاإن الن�س اجلديد ما هو اإال حتوير

اأو ال�صياق املراد اإي�صاله. 

وال ينبغي اأن نفهم معنى التنا�س يف �صياق االأخذ اأو ال�رصقة، هذا الفهم الذي اتكاأ على 

النقد العربي القدمي وم�صطلحاته يف االإغارة والتوليد وال�رصقة وغريها، واإمنا يجب اأن ُيفَهم 

على م�صتوى التفاعل والتاأثري، ويو�صح الدكتور عبد امللك مرتا�س هذا امل�صطلح �صمن روؤية 

التفاعل والتاأثري فيقول: »فكل �سارق �ساٍط، ومن كان �ساطيًا �سارقًا كيف يكنه اأن يكون كاتبًا 

التكاتب  اأو  التنا�س،  اإىل  ين�رصف  اأن  اإذن، واالأمر يجب  اأ�صلها  فامل�صاألة حم�صومًة من  اأديبًا؟ 

)1( حممد خري البقاعي، اآفاق التنا�صية، املفهوم واملنظور �س:100.

)2( د. حممد خري البقاعي، درا�صـات يف الن�س والتنا�صية �س63. 
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.
)1(

الذي هو �صلك تاأثريي تاأثري معًا وفاعلي تفاعلي…«

ٍد لـه، تقول جوليا كري�صتيفا: »يتكون كل  هذا الفهم للتنا�س يقربنا من تعريٍف وا�صح وحمدَّ

ن�س كموزاييك من اال�صت�صهادات، كل ن�س هو امت�صا�ٌس وحتويل لن�س اآخر، ويحّل مفهوم 

.
)2(

ة حمل مفهوم البني�صخ�صية، ويقراأ الكالم ال�صعري على االأقل ككالم م�صاعف«
ّ
التنا�صي

وال�صياق التاريخي للتنا�س اإمنا تفر�صه ق�صية التفاعل ذاتها، واإنَّ انتماء معظم الن�صو�س اأو 

ال�صخ�صيات اإىل عامل االأم�س اإمنا يلّفها بعباءة التاريخ، ومن ثم فاإّن ا�صتلهامها يعيد ال�صاعر اإىل 

التاريخ يف املقام االأول ب�صخو�صه ون�صو�صه، ولذلك فال�صياق التاريخي للتنا�ّس هو �صياق 

موؤّكد ال نقا�س فيه، ويعول الكاتب على ثروته الفكرية والثقافية يف تناول هذه ال�صخو�س 

والق�ص�س، ومن ثم ياأتي دور االأديب فنيًا يف توظيف هذه الروؤية واإبراز مدلوالتها اأو تكثيفها 

الفنية،  الرباعة  تكمن  وهنا  وانزياحاتها،  ال�صخ�صية  الدالالت  اإ�صفاء  ثم  عليها،  االتكاء  اأو 

وهذا النعت لل�صياق باملعنى التاريخي اإمنا يحمل البعد العام وكذلك اخلا�س املعني بالتناول. 

و»عندما يوظف ال�صاعر اإحدى ال�صخ�صيات الرتاثية داخل بنية ق�صيدته احلديثة حماواًل التوفيق 

بينها وبني واقعه املعا�رص الذي يريد التعبري عنه فاإنه يف حقيقة االأمر يحاول التوفيق بني نوعني 

. واإذا كان اخلطاب التاريخي 
)3(

خمتلفني من اخلطاب، اخلطاب التاريخي واخلطاب ال�صعري«

خطابًا حمايداً فاإن اخلطاب ال�صعري مغاير للحيادية واجلمود، وال�صيغة التنا�صية ترخي العنان 

للخطاب ال�صعري يف توظيف اخلطاب التاريخي وتوجيهه دالليًا، ومن هنا يو�صح الدكتور 

حممد مفتاح طبيعة هذين البنائني: »وينتج عن هذا اخلالف النوعي اختالٌف يف اخل�صائ�س 

التاريخي حمايد وظاهري يف مقابل  للخطابني فاخلطاب  البنائية  الطبيعة  املتحكمة يف  الفنية 

اخلطاب ال�صعري الذاتي الذي يتدخل فيه ال�صاعر من خالل تعيني موقفه ال�صخ�صي جتاه هذا 

.
)4(

التاريخ«

بهذا  نعني  الو�صوح يف ق�صائد خليل حاوي، وال  النقدية وا�صح متام  والتنا�س مبفرداته 

)1( عبد امللك مرتا�س، ال�صبع معلقات )مقاربة �صيميائية/ انرتوبولوجية لن�صو�صها« �س187. 

)2( حممد خري البقاعي، درا�صات يف الن�س والتنا�صية، �س93. 

)3( اأحمد جماهد، اأ�صكال التنا�س ال�صعري درا�صة يف توظيف ال�صـخ�صيات الرتاثية، �س359. 

)4( اأحمد جماهد، اأ�صكال التنا�س ال�صعري درا�صة يف توظيف ال�صخ�صيات الرتاثية �س359. 
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وتفريعاتها  النقدية  التنا�س  مفردات  نعني  ولكن  للعيان،  ة 
ّ
ي التنا�صّ ال�صورة  جالء  الو�صوح 

تنا�س خارجي وهو  اإىل:  النقدي  الت�صور  التنا�س يف  الدرا�صة. وينق�صم  االإطار من  يف هذا 

تقاطعات الن�س مع غريه من الن�صو�س االأدبية اأو املجاالت االإن�صانية اأو املوروث االإن�صاين؛ 

ما  االأديب، وهو  ن�صو�س  اأو  ال�صاعر  ق�صائد  ال�صياغي يف  الت�صابه  به  يق�صد  وتنا�س داخلي 

ي�صطلح عليه بامل�صتوى الذاتي اأو االأ�صلوب، يقول الدكتور عبد امللك مرتا�س: »اإنا ال نريد 

يتناول  اأن  ميكن  الذي  امل�صطلح  هذا  �صياغة  تقبل  معنا يف  يتفقوا  اأن  على  النا�س  نحمل  اأن 

م�صمونه حتت عنواٍن اآخر اأو حتى عنوانات اأخرى، ونق�صد به اإىل هذا التكرار الذي يحدث 

لدى نا�سٍّ واحد عرب ق�صيدته اأو ق�صائده من حيث ي�صعر اأو من حيث ال ي�صعر، ويدّل مثل 

اأن  اأي يدل على  اأن نطلق عليه ذلك  اأو على ما ميكن  الن�صجية  ال�صنيع على االحرتافية  هذا 

ال�صاعر لكرثة ما ن�صج من ن�صوج كالمية تكون لديه ما ي�صبه االأ�صلوب الذي يالزمه وال يزايله 

. وهذا ما نراه وا�صحًا يف ق�صائد ال�صاعر املعنويَّة باأ�صماء ال�صندباد هذا 
)1(

ويفارقه وال يفارقه«

ر النقدي، كما اأننا نلحظ تقنيات اال�صتدعاء التنا�صي عند خليل  يف املنحى اال�صتعمايل للت�صوُّ

حاوي وا�صحًة مثل القول واللقب والدور واالإ�صارة، وهذه التقنيات التي توّلف بني املادة 

امل�صتقاة منها هذه اال�صتعارات التنا�صية وبني العمل االأدبي املنتج. 

وكذلك نالحظ هيمنة امل�صاحة الن�صية على الق�صيدة والتي تتمثل اأكرث ما تتمثَّل يف اأجزاء 

و�صعري  ديني  تنا�سٍّ  من  التنا�صية  االأنواع  د  تعدُّ عن  ناهيك  معنا،  �صيمر  كما  الق�صيدة  من 

واأدبي وتاريخي، حمليًا كان ي�صتقي مادته اأو عامليًا، هذا التَّنوع يف املو�صوعات اإمنا يدل على 

د م�صاربه املعرفية وحرفية متقنة يف االأخذ وتغيري الداللة اأو تعميقها،  عمق ثقافة ال�صاعر وتعدُّ

اإىل  اإنتاج الن�س اجلديد مبا يحمله من هوية و�صبغة خا�صتني توميان ب�صكٍل وا�صٍح  ومن ثم 

الرباعة والذكاء يف اإعادة �صياغة الن�س. 

اإن قولنا بتاريخية التنا�س ال يعني حتديداً لنوع دون اآخر، اأو تق�صيمًا يف االجتاهات، بل 

يعني ب�صكل اأكيد ا�صتح�صار الن�س من مرحلٍة �صلفت واإعادة �صياغته من جديد، فالتقاطع هو 

اأمر بديهي متليه احلتمية التاريخية املتمثلة بالتجربة واخلربة. 

ويلتقي خليل حاوي مع الن�س الديني يف ق�صيدة لعازر 1962 وهو يلتقي يف الوقت ذاته 

)1( عبد امللك مرتا�س، ال�صبع معلقات )مقاربة �صيميائية / النرتوبولوجية لن�صو�صها( �س212-211.
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مع الن�س االأ�صطوري، ومتثل ق�صيدة لعازر ذروة التجربة ال�صعرية عنده، كما ت�صري اإىل ذلك 

عودة  وعند  ويدفن،  ميوت  الذي  امل�صيح  ال�صيد  �صديق  هو  ولعازر  عو�س،  ريتا  الدكتورة 

امل�صيح تاأتي مرمي اأخت لعازر وتقول لل�صيد امل�صيح: لو كنت هنا ملا مات اأخي، فيقول: اإن 

يقول  اأننت،  دفنه، وقد  اأيام من  اأربعة  بعد  ليعازر  امل�صيح  يبعث  وبالفعل  يقوم،  �صوف  اأخاِك 

امل�صيح »العازر اخرج، فخرج امليت واالأكفان ت�صد بيديه ورجليه، واملنديل يلفُّ راأ�صه فقال 

.
)1(

ملن حولـه »ُحّلوه ودعوه يذهب«

لكن ليعازر خليل حاوي خمتلف عن ليعازر امل�صيح عليه ال�صالم، اإنه مقتنع مبوته، ويرف�س 

العودة والبعث واحلياة من جديد: 

�سلوات احلب والف�سح املغني

يف دموع النا�رصي

اأترى تبعث ميتاً

حجرته �سهوة املوت

ترى هل ت�ستطيع

اأن تزيح ال�سخر عني

والظالم الياب�ص املركوم

يف القرب املنيع

ى الربيع رحمٌة ملعونٌة اأوجع من حمَّ

�سلوات احلبِّ يتلوها �سديقي النا�رصي)))

اإن هذه الرغبة يف الرف�س عند لعازر اإمنا تعود لكرهه العودة اإىل احلياة التي ت�صلب االإن�صانية 

باحلياة  ليعازر غري مقتنع  بامللعونة؛ الأن  الرحمة  يعلل و�صف  وحتيلها ركامًا م�صوؤومًا، وهنا 

)1( اإجنيل يوحنا �س:113. 

)2( خليل حاوي، الديوان �س342-341. 

SoraaSh3rya.indb   204 1/24/10   11:24 AM



205

ِه:  رتك ميتًا خرٌي لـه من انبعاٍث م�صوَّ
ُ
اأ�صاًل، فلماذا العودة اإليها؟! ال �صيء تغريَّ فلي

ت بها اأختي احلزينة عتمة غ�سَّ

َّ
دون اأن مي�سح عن جفني

ى الرعب والروؤيا اللعينة: حمَّ

مل يزل ما كان من قبُل وكان

مل يزل ما كان:

ى اأفعوان))) برٌق فوق راأ�سي يتلوَّ

بهذا الرف�س وبهذه الروؤيا يعود ليعازر اإىل احلياة، ولكنه يعود ج�صداً م�صوهًا لي�س فيه من 

مكامن احلياة اإال احلركة فح�صب، وبهذا يتجلَّى ردُّ الفعل العفوي جتاه واقٍع ماأ�صاويٍّ كريٍه 

ع على املوت، هذا املوت الذي ال يقت�رص على ليعازر بل يتعداه  يخت�رص قمة االنك�صار وي�صجرِّ

اإىل اأٍم وح�صارات.

ا�صتدعائه  اآليات  الذي وجدنا  التنا�ّس  الوقوف على جانب  املقام هو  يهّمنا يف هذا  وما 

على م�صتوى الق�س وعلى م�صتوى املفردة، وكذلك وجدنا امل�صاحة اأو الف�صاء الن�صي وا�صعًا 

ممتلئًا معتمداً فيه ال�صاعر على تنا�ّس التاآلف، وما ميز هذا اجلانب اأنَّ ال�صاعر مل ي�صتلهم هذه 

الداللة و�صاعفها عن طريق  العادي عن فكره، واإمنا كثَّف مكامن  التعبري  ال�صخ�صية ملجرد 

له  التحوير يف الن�س الديني، وحتميل ال�صخ�صية موقفًا مغايراً للموقف احلقيقي والطبيعي حمَّ

ما �صاء من روؤيته ووجهه توجيهًا يخدم غر�صه التعبريي والفني يف اآٍن معًا. 

اإن االأفق الذي يفتحه التنا�سُّ للق�صيدة هو اأفق وا�صع الداللة، ويف هذا ال�صياق التنا�صي 

يوظف ال�صاعر �صخ�صية زوج ليعازر التي تعاين هذه العودة امل�صّوهة لزوجها، وتعي�س الفجيعة 

د هذه الزوجة التي فجعت باأمل االنبعاث على االإميان بالقوى 
َّ
ب، وتتمر

رِّ
بهذا الرجوع املخي

االآلهة  بعجز   
ُّ
وتقر ال�صالة،  عن  ومتتنع  االإلهية،  للقوة  يرمز  الذي  امل�صيح  ى  وتتحدَّ الغيبية، 

هذه  ترف�س  وبالتايل  معاناتهم،  تعي�س  وال  باآالمهم  ت�صعر  ال  الب�رص  عن  بعيٍد  عامٍل  يف  القابعة 

)1( خليل حاوي، الديوان �س343. 
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ال�صلطة االإلهية، وتوؤمن بوحدة االإن�صان يف هذا العامل، واأنَّ احلياة ال تتاأتَّى اإال بالرغبة الداخلية 

لالإن�صان: 

كان ظاًل اأ�سوداً

يغفو على مراآة �سدري

زورقاً ميتاً

على زوبعٍة من وهج

نهدي و�سعري)))

وي�صتح�رص خليل حاوي يف ليعازر 1962 �صخ�صيات ارتبطت باملوروث الديني مثل اخل�رص 

ف مفرداته باآلية ذكية جتنح اإىل الك�صف عن اأيديولوجية خا�صة تعربرِّ  واملجدليه وفق �صياق يوظرِّ

عن موقف خليل حاوي يف تفا�صيل االأ�صياء.

ويعطي  الكهف،  ب�صورة  متمثاًل  القراآين  الن�س  مع  حاوي  يلتقي  الكهف  ق�صيدته  ويف 

يلخ�س جلوء عدد  الذي  القراآين  الن�س  في�صتعري هذا  املوت،  بعد  للبعث   
ً
معنى القراآين  الن�س 

دقيانو�س،  ملكهم  وجربوت  قومهم  عند  الكفر  مرارة  عانوا  اأن  بعد  كهٍف  اإىل  الفتية  من 

تعاىل:{ فيقول 

 .
)2(

{

ويف �صوء الن�س القراآين نلم�س حقيقة البعث وحتميتة بعد اأن مكث الفتية نائمني يف كهفهم 

ما ينوف عن ثالثمئة عام قاموا بعدها، ويف هذا اإ�صارة لغلبة احلياة على املوت وحتمية للعودة 

الن�س  عن  يختلف  ون�صه  الفتية،  ولكن كهف خليل حاوي خمتلف عن كهف  واالنبعاث، 

ر، و�صحراء  فها هو كهفه متحِجّ منه احلياة،  تنطلق  الكهف رحمًا  الذي يجعل من  القراآين 

د، وهو مهد للموت والعدم:  قاحلة، وزمان متجمرِّ

وعرفُت كيف متطُّ اأرجَلها الدقائُق

)1( خليل حاوي، الديوان �س347-346. 

)2( الكهف: االآيات: 12-11-10. 
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كيف جتمد ت�ستحيل اإىل ع�سور

وغدوُت كهفاً يف كهوف ال�سطِّ

يدمغ جبهتي

ر يف ال�سخوْر))) ليٌل حتجَّ

نرى التنا�س الديني وا�صحًا على اختالف يف الوجهة واملنحى، في�صتعري حاوي هذا الن�س 

ره باجتاٍه يخدم روؤيته، فالكهف يف القراآن حا�صٌن للحياة وحفٌظ للحيوية، وي�صتحيل  ويحورِّ

عند حاوي اإىل كومٍة من االأحجار ينعدم فيها الزمان وتب�صط الدقائق هيمنتها الرهيبة، اإ�صافًة 

الديني،  الن�س  مع  حاوي  خليل  عند  الت�صّور  هذا  يتقاطع  قاحلة.  مقفرة  �صحراء  كونه  اإىل 

اأنه يف الوقت ذاته يّت�صع ويغاير فيما  اإ�صعاع الداللة االأولية، بيد  ويلتقي معه يف املكان ويف 

بعد الداللة وفق روؤية ال�صاعر نف�صه الذي ي�رصُّ على رتابة املكان ووح�صته، وبالتايل مينعه من 

اخل�صوبة يف البعث، وتثبيت فكرة العدم واملوت بدل احلياة واالنبعاث. 

 ويلتقي خليل حاوي يف الق�صيدة ذاتها مع الن�س القراآين يف مائدة الرب )املن وال�صلوى( 

، ونطالع يف كتاب 
)2(

{ نقراأ يف القراآن الكرمي: {

ر بني اإ�رصائيل فقل لهم: يف امل�صاء تاأكلون حلمًا،  اخلروج: »فقال الرب ملو�صى: »�صمعت تذمُّ

اأقبلت طيور  امل�صاء  اإلهكم، ويف ذلك  الرب  اأنا  اأّنني  فتعلمون  ت�صبعون خبزاً،  ال�صباح  ويف 

ت املخيم، ويف ال�صباح ك�صت طبقة الندى االأر�س املحيطة باملخيم، وعندما  ال�صلوى وغطَّ

زالت طبقة الندى اإذا وجه ال�صحراء مغطى ب�صيٍء رقيٍق كالق�صور مكتمل كاجلليد، وعندما 

راآه بنو اإ�رصائيل، قال بع�صهم لبع�س: »منهو« اأي ما هذا؟ الأنهم مل يعرفوا ما هو، فقال لهم 

.
)3(

مو�صى: »هو خبز الرب الذي اأعطاكم لتاأكلوه«

يا من حللت وكنت يل

�سيفاً على غري انتظار

)1( خليل حاوي، الديوان �س305. 

)2( �صورة البقرة، االآية 57. 

)3( كتاب اخلروج، االإ�صحاح 16�س:189.
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ومالأت مائدتي

بطيب املنِّ وال�سلوى

�سكبت اخلمر مما لي�ص تعرفه اجلرار

اأعطيتني ملكاً على جن املغاور والبحار

ما ي�ستهي قلبي جت�ّسده يدي)))

وياأتي يف �صياق الق�صيدة ذاتها تعبري عن القدرة االإلهية التي يو�صحها القراآن الكرمي يف 

:
)2(

{ قوله تعاىل: {

يف الطني يخفق ما تغيِّبه الظنون

حور، يواقيت، عمارات

ب�رصبة �ساحر: »كوين تكون«)))

االإطار  ال�صعري يف  الن�س  تتقاطع مع  التي  الدينية  املفردات  الق�صيدة غنى  نرى يف هذه 

اخلارجي، اأّما من حيث االنزياح فتهيمن لغة ال�صاعر وتوجيهه للفكرة والداللة مبا يتنا�صب مع 

ما اأراد لـه ال�صاعر من داللة واإيحاء. 

الن�س  ا�صتقت ماّدتها من  تنا�صيٍة متعددٍة  االأم احلزينة مبفرداٍت و�صياقاٍت  وتزخر ق�صيدة 

هذا  زاد يف  ما  املنا�صبة  كان يف خ�صو�صية  ورمبا  ال�صواء،  على  وامل�صيحي  االإ�صالمي  الديني 

التاآلف العفوي والتزاوج الفني بني الن�صو�س االإ�صالمية وامل�صيحية، حتى غدا تداخلها ينزع 

نحو وحدٍة نف�صيٍة خال�صٍة، فاملنا�صبة التي يكتب فيها هذه الق�صيدة هي نك�صة حزيران 1967م، 

للت�صاوؤل  البطل ويرتك م�صاحًة  فيها  يلغي  املرعب  الفاجعة وهذا االنك�صار  واأمام هول هذه 

 من 
ً
واال�صتنكار، ويلقي على تفا�صيل الق�صيدة تراجيديته احلزينة. يختار عنوانها م�صتوحى

الرتاث امل�صيحي متمّثاًل مبرمي هذه االأم احلزينة املفجوعة ب�صلب ابنها، واملفعمة باالأمل واحل�رصة، 

)1( خليل حاوي، الديوان �س308. 

)2( �صورة ي�س، االآية 82. 

)3( خليل حاوي، الديوان �س309. 
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يف حني جند اأنَّ امل�صيح نف�صه مل يعاِن من اأمِل ال�صلب؛ الأنه كان الطريق اإىل حياٍة اأبديٍة، بيد اأنَّ 

العربية عند خليل حاوي،  االأمة  باآالم  �صبيهة  االأحوال  اأي حال من  العذارء مل تكن يف  اآالم 

لقد  وم�صيح،  م�صيح  األف  ت�صيع  فهي  العربية  االأمة  ا  اأمَّ واحداً،  م�صيحًا  عت 
َّ
�صي اإمنا  فالعذراء 

اإ�صافًة  مثَّلت  والتي  النك�صة،  تها 
َّ
جر التي  واملرارة  باملعاناة  م�صحونًة  عنده  الق�صيدة  جاءت 

ًا عند ال�ساعر، فهذا ال�سيف الغريب حماط بجدران املغارة 
َّ
لالنك�سار العربي انك�ساراً �سخ�سي

التي �صهدت والدة امل�صيح، هذه املغارة التي تت�صع لتعني فل�صطني وتعني اأجزاًء من االأر�س 

العربية التي متّكن منها جربوت هذا الغريب: 

ما لوجه اهلل �سحراٌء

و�سمٌت يرتامى عرَب �سحراء الرمال

ما ل�سيٍف غا�سٍب

يوقُد ناره

حول�ه االآفاق جدراُن مغاره…)))

يوحي  املقام  هذا  ويف  واملعراج،  االإ�رصاء  ق�صة  القراآين  الن�س  من  حاوي  خليل  وي�صتعري 

اإىل عجز  �صة، ويلمح كذلك  املقدَّ اأر�س اهلل  العربي يف حماية  ال�صعب  بالت�صاوؤل عن ق�صور 

القدرة االإلهية عن حماية هذه االأر�س واإىل تركها م�صتباحًة للكفار اأبناء االأفاعي من اليهود:

ما لبيِت القد�ِص بيت اهلل

ِمعراج النجوْم

ما ل�ه ومل يحِمه �سيُف مالٍك

يَح واأبراَج التخوْم ميتطي الرِّ

اَر اأبناء االأفاعي ي�رصُب الكفَّ

)1( خليل حاوي، الديوان �س393. 
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ما حماة البيت، والعار يغني…)))

اأن اجلنة  ال�رصيف: »واعلموا  الديني متمثاًل باحلديث  الن�س  ليفيد من  اأخرى  ويعود مرة 

 اإال العار والهزمية والهوان:
َ
. ولكنه يومي باحتجاج ورف�س؛ الأنه مل ير

)2(
حتت ظالل ال�صيوف«

وال�سحايا ت�ستباح

مل تر اجلنة يف ظل الرماح

ويظل العار حياً يف جفون امليت

حياً

جتلد امليت روؤاه وتذله

لن تروي قربه

رائحة الغار وظله

ويعود خليل حاوي يف ا�صتعارته املوروث امل�صيحي ممثاًل مبرمي العذراء عليها ال�صالم اإىل 

مقابلة على �صعيد املعاناة، بني ال�صيدة مرمي وبني هذه االأمة التي مل يكتِف قدرها مب�صيٍح واحد 

تندبه عند الغياب، بل اأم�صت قوافل من »م�صيح« ت�صري نحو مذبح احلزن وال�صلب والقتل: 

ما الأٍم �سيعت

األف م�سيح وم�سيح

واأراقت دمها املجنون يف اأعياد حزن

وانت�ست باحلزن وا�ستفت جنونه

ما لها االأم احلزينة

ترمتي �سخراً على ال�سخر

)1( خليل حاوي، الديوان �س395-394. 

)2( �صحيح البخاري، كتاب اجلهاد وال�صري، رقم 2818. 
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�سوى �سعر يلوح

خ�سل تنف�سها الريح وتلقيها

على طفل ذبيح)))

ال يقت�رص ال�صياق التنا�صي عند خليل حاوي على ما اأوردناه يف ثنايا الق�صائد ال�صابقة، بل 

اه اإىل ال�صيء الكثري، ومل يكن ذلك اجلانب الذي عاجلناه يف جمال التنا�س الديني اإال اإ�صاءًة  يتعدَّ

هنا  نوَّ احلاويَّة، وكما  الق�صيدة  الدينية يف حنايا  وال�صخ�صية  الديني  الن�س  توظيف  اآلية  على 

ه الديني تكمن يف بعث  فيما �صلف اأن اخل�صو�صية التي اعتمدها خليل حاوي من خالل تنا�صّ

الدالالت ال�صخ�صية والفكرية والثقافية، وتكثيف املدلول، فال يغدو املقبو�س الديني فكريًا 

اأو لفظيًا اإال مطيًة حتمل ما ت�صتطيع من اآفاق ومدلوالت �صمن ف�صاء يلقي ال�صاعر خ�صو�صيته 

ري، واإن  عليه، ويبعث فيه »اأيديولوجيته« العاك�صة ملواقفه وجتاربه ومذهبه الفكري والت�صوُّ

درا�صة التنا�ّس الديني عند خليل حاوي ليمتد اإىل اأكرث من هذا، فثمة �صخو�ٌس دينية جتلَّت 

يف ق�صائده من مثل: النبي عي�صى وحممد، وكذلك يون�س و�صالح وغريهم، وما يالحظ على 

ره مبا يخدم موقفه من احلياة والكون. ا�صتعمال خليل حاوي لهذا املوروث الروحي اأنه حوَّ

خليل حاوي  عر�س  ولي�س يف  االإبداعي،  والومي�س  بالداللة  م�صع  التنا�صي  ال�صياق  اإن 

للمفردات التنا�صية ما يخلُّ ببنية الق�صيدة، بل على العك�س، اإمنا هو فتح اآفاق، اأما اال�صتعمال 

�س معريف وفني ال يحيلك اإىل ا�صتعرا�ٍس ثقايٍف واإمنا اإىل 
ُّ
االإبداعي فقد جتلَّى بحرفية حاذقة ومتر

ز التنا�س الديني عند خليل حاوي. 
َّ
قدرٍة وكفاءٍة عاليٍة يف التناول والتوجيه، وهذا اأبرز ما مي

التنا�ص االأدبي: 

يلتقي خليل حاوي يف جمموعة )الرعد اجلريح( مع الن�س االأدبي متمثاًل بر�صالة الغفران 

لته )ر�صالة الغفران من �صالح اإىل ثمود(، احتلَّت هذه  الأبي العالء املعري، وي�صمي حاوي مطوَّ

الق�صيدة اجلزء االأكرب من املجموعة، ولعل قراءة عادية لهذه الق�صيدة لن حتيلنا اإىل التنا�س على 

بتفا�صيلها  الق�صيدة  اإىل روح  الدخول  اأما  الق�صيدة،  اإال يف عنوان  ال�صياق  م�صتوى ح�صور 

)1( خليل حاوي، الديوان �س399-398. 
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النف�صية والفكرية والفنية فاإنه ليك�صف عن ح�صور للقاء بينها وبني ر�صالة الغفران الأبي العالء، 

ومي�صي خليل حاوي يف هذه الق�صيدة حتى يحيلها اإىل بنية فنية يذوب يف تفا�صيلها الواقع 

والرتاث، وتتداخل امل�صتويات الذاتية واالإن�صانية واحل�صارية والرتاثية، فتكون الق�صيدة بحٍقّ 

الفنيِة  التعبريي، ومن حيث توظيف العنا�رص  اأوجه من حيث امل�صتوى  بناًء فنيًا وفكريًا يبلغ 

وتوجيهها وتكثيف مكامن الداللة، و�صواًل اإىل �صورٍة متثل رقي الق�صيدة عند حاوي اأ�صدق 

متثيل. 

عدة  يف  حاوي  خليل  وعند  املعري  العالء  اأبي  عند  الغفران  ر�صالة  بني  االلتقاء  يكمن 

عند  والذاتي  احل�صاري  وامل�صمون  النف�صية  البيئة  اإىل  نظرنا  واإذا  اأ�صلفنا،  كما  م�صتويات 

حاوي الكت�صفنا مواطن اللقاء، فم�صتويات خليل حاوي حتيلنا اإىل البطل الذي يرجو انبعاثه 

وح�صوره يف واقٍع غدا فيه الف�صاد واخليانة والف�صق املناخ احليوي امل�صيطر، هذا البطل الذي 

ال�صالم  امل�صيح عليه  يلتقي حاوي مع  املفهوم احل�صاري، وهنا  انقالب يف  يرجى بح�صوره 

وحممد  يف ر�صالة الغفران بو�صفهما بطلني نا�صال لتحقيق هدف �صاٍم، واتبعا �صلوَك العفة 

اأن يجد خمرجًا  واالإخال�س، فكان نتاج ن�صالهما ح�صارة ن�رصة، بهذه ال�صيغة يريد حاوي 

مد وامل�صيح عليهما  املعا�رص، الإيجاد ح�صارٍة جديدٍة متثاًل مبحَّ العربي  االإن�صان  وحاًل الأزمة 

ال�صالم اللذين �صنعا ح�صارًة يف واقٍع ال يختلف عن واقع ال�صاعر املعا�رص، وتطالعنا الق�صيدة 

يف التعبري عن �صخ�صية امل�صيح البطل: 

وتباركت رحم التي ولدت

على ظهر اخليول

ولدت وما برحت بتول

بطاًل يرّوي �سيفه

لهب ال�سهاب

من منيع ال�سهب التي التمعت
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حروفاً يف الكتاب

وم�ست بروقاً اأحرقت

عن جوهر الكون احلجاب)))

 : ويعر�س حاوي �صخ�صية البطل متمثاًل بالنبي حممد

يف �سم�ٍص ت�سيل على ال�سفار

ما اأ�رصقت يوماً

على ال�سعراء

يف حلم النهار مدى النهار

ما خلفت

غري النحا�ص و�سمرة ال�سحراء

يف بطل مهاجر

غري اليقني ي�سيل نبعاً �سافياً

ملهاجرين

ميتد يف املنفى ظالل غمامة

زيتاً وم�سباحاً

دليل العائدين)))

تنا�سٍّ ال يخرج فيه خليل  العالء املعري، وفق  اأبي  يلتقي خليل حاوي مع  ر  الت�صوُّ بهذا 

ا�صتعمال  يطبع  والذي  يريد  الذي  الفني  النحو  على  للداللة  وتوجيهه  حتويراته  عن  حاوي 

حاوي يف بعث املعنى اجلديد، وتطويع التنا�ّس ملا يخدم موقفه وقناعاته واأيديولوجيته. 

)1( خليل حاوي، الديوان �س467. 

)2( خليل حاوي، الديوان �س479-478. 
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الطيب  اأبي  مع  ثمود(  اإىل  �صالح  من  الغفران  )ر�صالة  ق�صيدة  يف  حاوي  خليل  ويلتقي 

املتنبي، في�صتلهم بيته: 

ال���لَّ���� ت����دارك����ه����ا  اأم�������ة  يف  ث���م���ود)))اأن�������ا  ����ه غ���ري���ٌب ك�����س��ال��ٍح يف 

باغرتاب  االغرتاب  هذا  ه 
ّ
لي�صب حتى  ع�رصه،  يف  املتنبي  اغرتاب  اإىل  البيت  هذا  ويحيلنا 

االأنبياء اأ�صحاب الروؤية احل�صارية املتنّوره مع الكفرة وما ميثلون من �صيق الروؤية والعداء املربم 

لالأنبياء،والأّي توجه، وي�صتفيد حاوي من اجلو الذي عربَّ عنه املتنبي يف ت�صوير غربته والوح�صة 

التي يعانيها يف التعبري عن غربته هو، وهنا يكمن اللقاء والتنا�س عند حاوي واملتنبي يف روح 

التعبري عن احلالة املعي�صة مبا حتمله من قلق وا�صطراب ووح�صة، وتكمن براعة َحاوي هنا يف 

الإ�سقاط الذكي بينه وبني املتنبي من جهة، وبني واقع املتنبي وواقعه من جهة اأخرى، ولنقراأ 

ت�صوير حاوي لهذا الواقع الذي يعك�س ت�صوير �صخو�صه موقف حاوي الراف�س واغرتابه: 

هل عو�ست بال�سحم املرفه

طال ظّلك وا�ستدار

تنمو و�رص�سك يف

جدار املوم�ص احلبلى

بتجار �سيارفة �سغار

ال�سيل يهدر يف

العروق، ولي�ص يع�سمها

ويع�سمك اجلدار)))

ر�صالة  يف  وا�صحة  بدت  �صعرية  اأو  دينية  لرموز  وا�صتح�صاره  حاوي  ت�صور  مييز  ما  اإن 

الغفران، اإمنا هو حتمية النهو�س، وحتمية قيام البطل وانبعاثه، يف حني نرى اأن موا�صع اللقاء 

الواقع  النظر وت�صوير  بعر�س وجهة  اكتفت  واإمنا  احلتمية،  ُتظهر هذه  مل  واملتنبي  املعري  مع 

)1( املتنبي، الديوان، �رصح اأبو البقاء العكربي �س48. 

)2( خليل حاوي، الديوان �س485-484. 
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ح اأو ت�رّصح باحلل اأو الت�صور، فعر�س اأبو العالء ل�صخ�صيتي امل�صيح وحممد عليهما  دون اأن تلمرِّ

ال�صالم يف االإطار الذي حتدثنا عنه، واكتفى املتنبي بت�صوير حالته ال�صعوريَّة يف �صوء معطيات 

ع�رصه الذي يعي�صه، وهنا يربز االأثر التفاعلي عند حاوي، فالن�س يتقاطع مع ما �صبقنا عر�صه، 

نهو�س  بحتمية  اإميانه  هو  واالنزياح  الداليل  التكثيف  جانب  اإىل  ي�صيفه  الذي  اجلديد  لكنَّ 

البطل وانت�صاره بعد االنبعاث، هذا البطل هو ابن هذه االأمة املتعبة التي ال �صك اأنها �صَتبعُث 

هوؤالء االأبطال اأنبياَء لنه�صٍة جديدة: 

طوبى ملن حمَلْت على عّكازها

جياًل جتّمع واحتمى يف �سدرها

�رصراًويف يدها �سعار

جيل عريق

وحده جيل عريق

الغابة اخل�رصاء يح�سدها

احلريق

وتعود ثانيًة لتمزج يف خاليا االأر�ص)))

وتعرب جمموعة )جحيم الكوميديا( عن قدرة خليل حاوي وبراعته يف ا�صتلهام ال�صخو�س 

اأما  التاريخية واالأحداث وتوظيفها توظيفًا فنيًا ذكيًا هذا على النحو النوعي يف اال�صتلهام، 

من حيث الوجهة الكمية فقد زخرت هذه املجموعة مبفرداٍت و�صخ�صياٍت تاريخية مفعمة 

الداللة، ويكمن جناح حاوي يف ا�صتح�صاره هذه ال�صخو�س واالأحداث و�صهرها يف بناء فني 

عميق الداللة واالإيحاء ليعرّب عن مرحلٍة �صعبٍة يف حياته، �صواء من حيث القناعة الذاتية بحتمية 

االنبعاث، اأم من حيث الظروف اجلحيمية التي عا�صها لبنان اإبان كتابة هذه املجموعة. 

ز ال�صيق، واإن بدا مت�صعًا، فخليل 
ّ
اإن التنا�ّس يف جمموعة )جحيم الكوميديا( ليتجاوز احلي

حاوي اإمنا يتقاطع مع مرحلة كاملة من مراحل التاريخ العربي يف ع�رص املماليك، هذا التقاطع 

)1( خليل حاوي، الديوان �س490. 
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دت 
ّ

ميتّد وي�صتطيل الأنه يعرّب عن ف�صاٍد اجتماعي و�صيا�صي يتمثل يف املرحلة املعا�رصة التي جت�ص

فاإنَّ  لذا  كبري،  اإىل حد  ومتالزمة  مت�صابهة  الع�رصين  فمعطيات  لبنان،  االأهلية يف  احلرب  يف 

ا�صتح�صار رموز الع�رص اململوكي الذي ميثل مرحلًة م�صطربة من مراحل التاريخ العربي يتناغم 

ب�صورة �صليمة مع ظروف احلرب اللبنانية دون تنافر م�صمويّن، فكانت �صجرة الدّر رمزاً من 

رموز هذا الع�رص الذي امتاز بتغلغل الف�صاد واالنحالل االأخالقي والرك�س الالهث الالواعي 

ال�صيطرة  نحو  والنزوع  االأنانية  بوتقة  وذوبانها يف  االإن�صانية  املنظومة  وانهيار  ال�صلطة  نحو 

و�صفك الدماء..، بهذه التفا�صيل يرتاجع اإميان خليل حاوي يف االنبعاث، وت�صدم روؤيته يف 

االأمل بعد اأن ظهرت يف الرعد اجلريح، متمثلة بالقناعة واالإميان بانبعاث اأ�صيٍل، ويرتاجع هذا 

مًا متك�رصاً.  التفاوؤل ويغدو �رصبًا من الياأ�س والعجز وانك�صاراً جديداً وي�صتحيل احللم مه�صَّ

ي�صّدر  املجموعة حينما  م�صتهلرِّ  االإلهية يف  الكوميديا  دانتي يف  مع  يلتقي خليل حاوي 

 فال يجد خليل 
)1(

ال�صفحة االأوىل بقولـه »راأيت يف اأروقة اجلحيم ب�رصاً ال يعي�صون وال ميوتون«

اأقدر من هذا الو�صف للتعبري عن احلرب االأهلية التي يغدو فيها املوت �صيئًا متجّدداً وحيويًا 

كل يوم وكل حلظة، وال ت�صلح اأية كلمة للتعبري عن هذا احلال غري كلمة »اجلحيم« يقول: 

يف زحمة القتلى

على كفٍن وتابوٍت وبئٍر �سيقة

عاينت خطاً ميحي

بني الزمان وال زمان

عاينت خطاً ميحي

بني التوهم والعيان

اأعددت لالأعمار يف الدنيا

جنائز مطلقة)))

)1( دانتي، الكوميديا االإلهية �س:55 . 

)2( خليل حاوي، الديوان �س512-511. 
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هذا ما عنته حروب االإخوة يف لبنان، هذه احلرب التي ك�صفت عن واقع رهيٍب ت�صتحيل 

اأن التقاء حاوي مع جحيم دانتي ال  معه احلياة اإىل جحيم ال يطاق، وال بد من االإ�صارة اإىل 

يكمن يف الفكرة العادية للجحيم فقط، بل ويف االإيحاء النف�صي والداليل الذي تولّده هذه 

 يغدو معه املوت والقتل فعاًل حا�رصاً بغري انقطاع، هذا اجلحيم 
ٌّ
الكلمة، فاجلحيم فعٌل م�صتمر

ف 
ّ
يتطر اليومية، بل  لغة االغتياالت واملوؤامرات  اأفرزته هذه احلرب من  يعرّب عنه حاوي مبا 

يف  ال�رصاع  اأطراف  اأن  يعك�س  وهذا  والت�صويه،  بالعذاب  بالتلّذذ  اإال  ير�صى  ال  حتى  القتل 

احلرب االأهلية اللبنانية مل تكتِف فقط مبجرد القتل، واإمنا اأ�رّصت على التمثيل والت�صنيع باجلثث 

املرمية هنا وهناك، هذا املنطق الذي جعل خليل حاوي يحمد الذئب عندما ال ينق�سُّ على 

االأليم،  الواقع  نفوره وتقّززه من هذا  ت�صويهها، وهنا يعك�س خليل  يتعّمد  ميتٍة، وال  فري�صة 

الذي اأفرزته احلرب: 

راوغُت طوَل الليِل

غوَل موؤامراٍت واغتياْل

ي�ستفُّ طعَم غرائِب التعذيِب

ممتعًة، حالْل

وحمدُت ذئباً ي�ستهي

حلَم الفري�سِة

َهْة َة االأع�ساِء غرَي م�سوَّ غ�سَّ

وِط َوبَلوُت ل�سَع ال�سَّ

يف ج�سد الربئِ 

وع�ست يف اأع�سائه املتاأّوهْة)))

احللم،  ويتعرّث  وعقله،  قلب حاوي  �صكن  الذي  البعث  يبتعد  الّت�صور،  وهذا  اللغة  بهذه 

)1( خليل حاوي، الديوان �س515-514-513. 
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وحتت�رص الرغبة، فهذا االنك�صار لي�س انك�صاراً عاديًا لكنه �صدع و�رصٌخ عظيم قّو�س كلَّ اأمٍل 

بعودٍة وانبعاٍث حقيقي.

ويف املجموعة ذاتها وبعد اأن ا�صتحالت احلياة اإىل جحيم ال يطاق، ال بد من التو�ّصل اإىل 

�صيد اجلحيم اإبلي�س، لي�س اعرتافًا ب�صعٍف، اأو اإقراراً بهزمية، مع اأن اهلل يغيب متامًا وال يرد لـه 

ذكر يف املجموعة كاملة، اإن خليال لي�صتطيع اأن يعاي�س هذه احلالة اجلحيمية ويلتقي مع ب�صار 

بن برد يف هذا التوجه الال اإلهي الذي ينزع نحو اإبلي�س، وي�صّدر ال�صاعر ق�صيدته »�صالة« 

ببيت لب�صار بن برد، وهما يلتقيان حول املو�صوع نف�صه، وهو »اإبلي�س«، على اختالف يف 

 عن معتقٍد الأجداده 
ّ
الوجهة، فب�صار يعرّب يف معر�س رّده على العرب �صمن دفاعه ال�صعوبي

هو موؤمن به ومدافع عنه: 

اأدم  اأب���ي���ك���م  م���ن  اأف�������س���ل   ف��ت��ن��ب��ه��وا ي����ا م��ع�����س�����ر ال��ف��ج��ار ال���ن���ار 

ط��ي��ن��ة واآدم  ن�����ار  م����ن  ال���ن���ار)))اإب���ل���ي�������ص  ���س��م��و  ي�سمو  ال  وال��ط��ني   

يلتقي خليٌل مع ب�صار يف مو�صوع الق�صيدة، لكن خلياًل يحّور يف االجتاه، وال ي�صتدعي 

اإبلي�صًا اإال لي�صتطيع اأن يعي�س �صمن هذا اجلحيم الذي ُيفقده اأحبابه وكلَّ اأثٍر جميٍل، لذلك 

�س ال�صاعر في�صتطيع اأن يتحّمل كل �صنوف القهر والعذاب واالأمل:  ال بد من اإبلي�س كي يرورِّ

اأعطني - اإبلي�ُص - قلباً

حاْب ي�ستهي موَت ال�سّ

اأعطني - اإبلي�ُص - قلباً

ي�ستهي املوَت التهاْب

وكفى ما خلَّفْت

)1( ب�صار بن برد، الديوان �س36-34.

وفيه البيتان:  

اآدم اأبــيــكــم  ـــن  م اأفــ�ــصــل  ــس  ــ� ــي ــل ــر الــفــجــاراإب ـــ ــص ــ� ــع ــــا م فــتــنــبــهــوا ي

ــة  ــن ــي طـــ واآدم  ـــه  ـــدن ـــع م الــنــارالـــــنـــــار  ــو  ــم ــص � ــمــو  ــص ــ� ي ال  والـــطـــني 
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من جثِث االأمواِت اأنياُب الكالْب)))

ميثل هذا اال�صتح�صار الإبلي�س حالًة من الالجدوى والعبثية وال�صياع التي حتتل نف�س خليل 

يف  ت�صويٍه  حم�س  يعِن  مل  احلرب  فر�صته  الذي  الواقع  فهذا  اإبلي�س،  مع  امل�صاحلة  اإىل  وتدعوه 

ه  ال�صياق ي�صتلهم حاوي يف تنا�صّ نف�صيته، واإمنا �صياع باملعنى الوجودي للكلمة، ويف هذا 

ره حاوي  مفردًة مهمة يف القامو�س ال�صعري، ويكون اال�صتدعاء على امل�صتوى اللفظي فيحورِّ

فنيًا  وترفًا  ثراًء  الن�س  تك�صب  التي  واالنزياحات  بالدالالت  مفعمًا  ويحيله  الفنية،  كعادته 

وتعبرييًا. 

وي�صتفيد ال�صاعر من ال�صخو�س التاريخية من خالل تنا�صه مع �صرية امللك الظاهر، وما 

ا�صتدعاوؤه لهذه ال�صخو�س اإاّل ليعرّب عن تقاطعها مع الع�رص احلديث مبا رمزت اإليه من ف�صاٍد 

ال�صخو�س،  هذه  احت�صن  الذي  اململوكي  الع�رص  من  الفرتة  تلك  �صاد  واجتماعي  اأخالقي 

في�صتلهم ق�صة اأيبك و�صجرة الدر، وملخ�صها اأن اأيبك يعا�رص بدوية بنت اأربعة ع�رص عامًا، مما 

يجعل �صجرة الدر متتلئ غيظًا وحقداً، ثم يح�صل بينهما عتاب بعد اأن يدخل اأيبك �رصاياه، 

 ال�صفو جمل�صهما فت�صاأله �صجرة الدر عما اأثار اإعجابه بهذه البدوية، وهل 
ّ
ثم ما يلبث اأن يعم

تفوقها ح�صنًا وجمااًل وبيا�س ج�صد و�صواد �صعر؟! فيجيب اأيبك بالنفي، ويعرتف اأن ما فتنه 

ال�صابون  اإىل احلمام، وترغو عليه  الدر، وت�صتدرجه  لـه �صجرة  اإمنا هو �صغر عمرها، فتكيد 

حتى تنحجب الروؤية عنه، وبعدها تذبحه من الوريد اإىل الوريد، وي�صيل الدم مع املاء حتى 

 .
)2(

ي�صل اإىل اجلنينة

للتعبري عن واقع  تعبرييًا رحبًا  ه مع �صرية امللك الظاهر مالذاً  يجد خليل حاوي يف تنا�صّ

احلرب التي يعي�صها لبنان، فطبيعة الع�رص امل�صطربة، والف�صاد العام، والبغاء االجتماعي..، اإمنا 

هو ال�صائل الذي كان يغلي يف مرجل املرحلتني اململوكية واللبنانية، والذي �رصعان ما انفجر 

ذلك  ي�صتح�رص خليل حاوي كل  واالغتياالت،  الدماء  �صفك  من  اإليه  اأودى  ما  اإىل  واأودى 

�صمن تنا�ّس التاألف، ويحّملها من املدلوالت واالإيحاءات ما يعرّب عن حرفية الفنان املبدع 

واخلبري: 

)1( خليل حاوي، الديوان �س529.

)2( �صرية امللك الظاهر بيرب�س �س:152. 
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فحمٌة قلبي وجمرْه

يتملَّى نفحًة من طيِب خمرْه

ى العناْق ن�سوًة ما بلغت حمَّ

خنجري امل�سموُم ترياُق العراْق

رغوَة ال�سابوِن فوري

فورًة تزحُم فوره

واغم�سي عينيه يف بحر الثلوْج

اإن يكن بحراً رتيباً

�سوف يزهو وميوج)))

اأبي العالء املعري لي�صّور الوح�صة واملعاناة  ويف الق�صيدة نف�صها يلتقي خليل حاوي مع 

بهذا التعبري عن العزلة واحلياد والوح�صة املعي�صة على ل�صان �صجرة الدر: 

ي يف احلب وحدي اأحمَّ

كنت وحدي

اأحتمي من ل�سعِة الوح�سِة

يف �سهوِة جمدي

ال، بلى، اأحببُت

ْة يف االإيواِن ِهرَّ

اآن�ص الذئُب الذي يوؤن�سني

ة))) اأعمى املعرَّ

)1( خليل حاوي، الديوان �س650ـ651. 

)2( خليل حاوي، الديوان �س654.
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هذه الوح�صة تتجلَّى عند اأبي العالء املعري تعبرياً منه عن نفوره من الب�رص وخوفه منهم، 

وال بدَّ من االإ�صارة اإىل اأنَّ هذا البيت هو لالأحيمر ال�صعدي، وقد ن�صبه خليل اإىل اأبي العالء 

املعري خطاأً:

ت اإن�����س��ان ف��ك��دت اأط����ري)))عوى الذئب فا�ستاأن�ست بالذئب اإذ عوى و����س���وَّ

�صياقات  تكون  اأن  تعدو  ال  االأدبي  التنا�س  �صوء  يف  عليها  مررنا  التي  االإ�صاءات  هذه   

�صاهدة على اال�صتعمال التنا�صي، ولي�صت ر�صداً لكل تقاطعات الن�صو�س مع ما �صبقها من 

ن�صو�س اأدبية، بل ميكننا القول: »اإن ا�صتق�صاء موا�صع التنا�س االأدبي عند خليل حاوي ي�صيق 

به املكان، ووحده الغو�س يف تفا�صيل الق�صائد هو الذي يحيلنا اإىل ا�صتجالء �صوره على نحٍو 

اأو�صع، يربز ذلك يف ق�صائد كثرية من الديوان، نذكر منها ق�صائد جمموعة )الناي والريح( )يف 

�صومعة كيمربدج( )عودة اإىل �صدوم(«. 

ات�صاع ثقافته  اإىل  التنا�صية لي�صري ب�صكٍل وا�صح  الفني لل�صيغة  ا�صتعمال خليل حاوي  اإنَّ 

الثقافة  وعمق فهمه للتاريخ من جهة، والن�س االأدبي مبعايريه الفنية من جهة اأخرى، وهذه 

وهذا العمق ي�صفع لهما براعٌة وحرفيٌة وهند�صيٌة فنيٌة ا�صتطاعت اأن حتّول هذه الدالالت يف 

عليه  ي�صبغ  فاعلي   
ّ
تفاعلي �صياٍق  وتاأثريها يف  لها خ�صو�صيتها  لغٍة  اإىل  الفنية  ال�صاعر  �صيمياء 

ال�صاعر مهاراته وخرباته، ويرتاوح بالداللة خاللها اإىل ف�صاٍء اأو�صع وجماالٍت تعبرييٍة اأرحب.

المخيلة المبدعة:

اإن احلديث عن املخيلة املبدعة بو�صفها م�صدراً من م�صادر ال�صورة ال�صعرية اإمنا يبتعد بنا 

اإمنا هو  ال�صعرية  ال�صورة  التخيل؛ الأن اخليال يف  اأو  اإدراك مفهوم اخليال  �صا�صعًة عن  م�صافًة 

ما  االأوىل، وهذا  الدرجة  ا�صتدعاء يف  فنيٌة وعامل  وا�صطٌة  اإنه  القول:  اأو ميكن  واآلية،  عن�رص 

 يف البناء ال�صوري يف 
ّ
يجعلنا ن�صّمي اخليال اأداة ال�صورة الفنية، اأو بتعبرٍي اآخر هو ع�صٌو مهم

التعبري الع�صوي عن مفهوم ال�صورة الفنية.

اأي  تنحية  ال�صورة دون  التي حتكم  الن�صوج  معرفة  اإىل  الفنية  ال�صورة  مع  التعامل  يدفعنا 

)1( ابن قتيبة، ال�صعر وال�صعراء �س787. 
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ٍن من مكوناتها، ويرى الدكتور نعيم اليايف اأن ال�صورة وحدة تركيبية معقدة تتباأر فيها  مكورِّ

االأنا  الداخل واخلارج،  االإح�صا�س واالإيقاع  اللغة والفكر،  الواقع واخليال  املكونات،  �صتى 

.
)1(

والعامل… الخ

ورمبا كان الرتكيز على اخليال يف ال�صورة الفنية بو�صفه اأنه العن�رص االأكرث انفالتًا عن �صلطة 

العقل، وقواعد املنطق، والبعيد عن �صلطان املحاكمات والقوانني، اإىل جانب االأهمية التي 

ينفرد بها يف بناء ال�صورة ال�صعرية، ورمبا كان اخليال العن�رص االأكرث اهتمامًا لتعّدد تف�صرياته، 

وتباين املواقف ال�صابرة الإدراك كنهه واآلية عمله يف النف�س االإن�صانية. 

ونظرٌة اإىل اخليال متكننا من القول: اإن اخليال هو ا�صتدعاء للمح�صو�صات الغائبة، وبالتايل 

من  امللمو�س  ز 
رِّ
بحي مرتبطة  الفنية  ال�صورة  »اأن  لنا  يتبني  املنطلق  هذا  ومن  نقل،  عملية  هو 

ج هذا الفهم �صيئًا  ، وهذا ما برهنه النقاد والبالغيون القدامى، ثم تدرَّ
)2(

املدركات اخلارجية«

ف�صيئًا اإىل اأن اأ�صبح عند الفال�صفة ياأخذ طابعه النف�صي ذا البعد امليتافيزيقي يف عالقته بالتفكري 

.
)3(

واالإح�صا�س و�صلة العقل القد�صي

وترى الدكتورة هدى ال�صحناوي يف تعر�صها للخيال يف راأي النقاد القدامى اأن اخليال 

فكادت  العربي  ال�صعر  مفعولها يف  متزّمتة �رصى  بنظرتني: »نظرة  القدمي  املوقف  يتحّدد يف 

تطبعه بطابعها، لذلك وجدنا الت�صبيه يحتل مكانة اأو�صع من اال�صتعارة، اأما النظرة الثانية فهي 

على  اللغويون  ركز  االأ�صا�س  هذا  على  خلق…  عامل  اخليال  يف  يرى  الذي  املتنور  املوقف 

الت�صبيه الأنه اأكرث االأنواع البالغية لل�صورة لفتًا لالنتباه اأما املجاز فكان من اهتمام املتكلمني 

الت�صبيه مبنزلة عقد  اأن  اال�صتعارة، هو  اأكرث من  بالت�صبيه  ال�صعراء  وال�صبب واالأ�صا�س الهتمام 

.
)4(

مقارنة بني �صيئني على اعتبار اأن اال�صتعارة اأكرث بعداً عن املنطق«

ز النف�صي دالليًا هو نتيجة للفل�صفة، وهذا 
ّ
اإن هذا الق�صور يف فهم اخليال واإخ�صاعه اإىل احلي

)1( نعيم اليايف، اأوهاج احلداثة يف الق�صيدة العربية احلديثة �س:174.

)2( عبد القادر فيدوح، االجتاه النف�صـي يف نقد ال�صـعر العربي �س:231. 

)3( انظر عبد القادر فيدوح، االجتاه النف�صـي يف نقد ال�صـعر العربي �س231 وانظر هدى �صحناوي، االإبداع اال�صتعاري 

�س124. 

)4( هدى �صحناوي، االإبداع اال�صتعاري �س126-125. 
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الت�صييق الذي جنده عند النقاد القدامى، ال نحكم عليه بالق�صور النقدي، واإمنا بح�رص الداللة 

وعدم التو�صع فيها. 

اإنَّ م�صطلح اخليال يف الرتاث النقدي والبالغي وليد تاأثري الفل�صفة يف الدرا�صات االأدبية، 

وبخا�صة ما جاء به املرتجمون للفل�صفة اليونانية التي ربطت اخليال بعلم النف�س االأر�صطي، 

اإىل  املجازي،  التعبري  والتنميق من حيث  الزينة  من �صور  العربية  البالغة  فنقلوا عن طريقها 

ت�صوير حقائق الوجود الذي ينقل التجارب من خالل االنفعاالت، وي�صفي عليها طابعًا من 

.
)1(

الت�صّور باملخيلة الفنية، وهو ما اأغفله كثري من نّقادنا القدامى«

 يف معاجلته ل�صور التعبري 
ّ
وعلى هذا االأ�صا�س ن�صتطيع فهم ما ذهب اإليه حازم القرطاجني

غري املبا�رص الذي هو وليد الفل�صفة االأر�صطية، واإن النظر يف قول اجلرجاين: »واعلم اأن قولنا 

، ما هو اإال جالء 
)2(

)ال�صورة( اإمنا هو متثيل وقيا�س ملا نعلمه بعقولنا على الذي نراه باأب�صارنا«

لفهم النقاد العرب القدامى لل�صورة، والذي يتمثل باأن ال�صورة ما هي اإال و�صيلة لعر�س ما 

يختلج من م�صاعر واإبراز املعاين. وهذا ما يعر�س لـه الدكتور عاطف جودة ن�رص حيث يرى 

اأن »نظرية اخليال يف الرتاثني العربي والغربي اإمنا تدين للفل�صفة اليونانية والأر�صطو، وما اإملام 

.
)3(

الفارابي بفكرة انطباع املح�صو�صات وكذلك ابن �صينا اإال دليل على متثُّل الثقافة اليونانية«

العرب  النقاد  اأن  اإىل  لتحيلنا  ال�صورة  مبحث  يف  الغربي  النقدي  للرتاث  متاأنية  قراءًة  اإنَّ 

القدامى مل ي�صتطيعوا النفوذ اإىل عوامل الن�س ليكت�صفوا عملية اخللق التي تق�صي الدرا�صة فيها اإىل 

معرفة مفهوم اخليال يف املنحى الت�صويري، وما اآراء اجلاحظ وقدامة اإال اقرتاٌب من املفهوم، 

مل  البذور  وهذه   ،
)4(

احلديثة بداللتها  ال�صورة  ملعنى  اإبراز  دون  واملعنى  اللفظ  ق�صية  يعار�صه 

ُيكَتب لها اأن تنمو يف االجتاه ال�صحيح، فجانبت عن ق�صدٍ، اأو غري ق�صٍد، املفهوم احلقيقي، 

الأنها مل ت�صتطع اأن تفهم عملية اخللق الذي يوّفره اخليال للق�صيدة. 

ات�صاعًا  اأكرث  �صكل  التجربة يف  يج�صد  الذي  اخليايل  »توّقده  ال�صاعر من غريه  مييز  ما  اإن 

)1( عبد القادر فيدوح، االجتاه النف�صي يف نقد ال�صعر، �س354. 

)2( عبد القاهر اجلرجاين، دالئل االإعجاز، �س208. 

)3( عاطف جوده، اخليال: مفهوماته ووظائفه، �س293. 

)4( اأحمد علي دهمان، انظر ال�صورة البالغية عند عبد القاهر اجلرجاين منهجًا وتطبيقًا �س183. 
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ولي�س هذا اجلهد من قبل ال�صاعر ت�صليًة واإزجاء فراغ ولكنه �رصورة نابعة من جتربته ال�صخ�صية 

ولهذا اخليال عند ال�صاعر ينابيعه التي تتفجر يف م�صتوى من احلاجة اأعمق، وت�صكل �رصورة 

�س 
ّ
، هذا الكالم يحيلنا اإىل درا�صة مفهوم اخليال يف �صياقه النقدي احلديث، فقد تعر

)1(
متزايدة«

الفال�صفة الغربيون اإىل اخليال، ماهيته ومعناه واأنواعه بح�صب مدار�صه النقدية، فكان اخليال 

الكال�صيكي املحكوم بقوة العقل و�صلطانه، ومن ثم اخليال الرومان�صي املنفلت عن �صابقه، 

فهما ي�صرتكان يف اآلية االإنتاج، ويختلفان يف الوقت ذاته يف الهدف الفني ومعايري التقومي، 

ق 
َّ
ف اإىل فل�صفة )كانط( الذي فر

َّ
ولعل اأبرز املف�رصين ملاهية اخليال هو )كولردج( الذي تعر

فيها بني العقل والفهم املنطقي، »ووافق )كولردج( )كانط( على اأن الفهم والتفكري املنطقي 

، وبالتايل راأى كولردج اأن 
)2(

ال ي�صل اإىل ما هو فوق املح�صو�صات وما يتعدى التجربة اجلزئية«

يف مقدور االإن�صان اأن ي�صل عن طريق جتربته املبا�رصة اإىل معرفة احلقيقة املطلقة التي توجد وراء 

.
)3(

املظاهر على خالف كانط الذي ال يوؤمن بوجود َمَلَكٍة ت�صتطيع اأن تتعّدى عامل الظواهر

اخليال  َمَلَكة  اخليال هما:  نوعني من  مييز  البحث عّما  اإىل  ا�صطر هذا اخلالف كولودج 

�صيلينج  مع  التقاوؤه  وكان  املعرفة،  عمليات  يف  يدخل  الذي  العام  اخليال  وَمَلَكة  ال�صعري، 

التي متّكن  املََلَكة الوحيدة  اأ�صمى قوى االإن�صان واأهمها،« واعترب اخليال  الذي جعل اخليال 

ال�صاعر بل والفيل�صوف من الو�صول اإىل احلقيقة فاخليال عند �صيلينج هو امللكة التي توفق بني 

.
)4(

املتناق�صات عن طريق اكت�صاف الوحدة الباطنة التي تكمن خلف هذه املتناق�صات«

من  اإفادة كولردج  كانت  هنا  العقل، ومن  واإدراكها يف  احلقيقة  بني  الربط  كان  هنا  من 

اإمنا  اإدراك  اأي  اأنَّ  اإىل  الفل�صفي الذي و�صعه �صيلينج الإدراك املعرفة، والذي يذهب  االأ�صا�س 

ي�صتند اإىل عملية خلق، واأن عملية اخللق هذه ت�صتند على ظاهرة ال�صعور، وعلى العالقة بني 

الذات واملو�صوع الذي تدركه، وكان هذا االأ�صا�س هو الّدعامة التي اأوجدت للخيال دوره 

يف عملية االإدراك، مبعنى اأن احلقيقة التي هي اأ�صا�س املعرفة ال يدركها العقل اإال باحلد�س، اأو 

)1( عاطف جودة، اخليال مفهوماته ووظائفه، �س302. 

)2( حممد م�صطفى بدري، كولردج �س84. 

)3( حممد م�صطفى بدري، كولردج �س84. 

)4( حممد م�صطفى بدوي، كولردج �س85 ـ86. 
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.
)1(

عن طريق اخليال«

ز بني اخليال والتوّهم، 
ّ
ومن هنا يفرق كولردج بني نوعني من اخليال، ويف الوقت ذاته ميي

فيقول: »اإنني اأعترب اخليال اإذن اإما اأوليًا اأو ثانويًا، فاخليال االأويل هو يف راأيي القوة احليوية اأو 

االأولية التي جتعل االإدراك االإن�صاين ممكنًا، وهو تكرار يف العقل املتناهي لعملية اخللق اخلالدة 

مع  يوجد  اأّنه  غري  االأويّل  للخيال  �صدًى  فهو يف عريف  الثانوي  اخليال  اأما  املطلق؛  االأنا  يف 

يوؤديها، ولكنه يختلف عنه  التي  الوظيفة  ي�صبه اخليال االأويل يف نوع  الواعية، وهو  االإرادة 

يف الدرجة ويف طريقة ن�صاطه، اإنه يذيب ويال�صي ويحّطم لكي يخلق من حديد وحينما ال 

تت�صنى لـه هذه العملية فاإنه على اأي حال ي�صعى اإىل اإيجاد الوحدة واإىل حتويل الواقع اإىل املثايل 

اإنه يف جوهره حيوي، بينما املو�صوعات التي يعمل بها باعتبارها مو�صوعات يف جوهرها 

ثابتة ال حياة فيها اأما التوهم فهو على نقي�س ذلك الأن ميدانه املحدود والثابت وهو لي�س اإال 

�رصبًا من الذاكرة، حترر من قيود الزمان واملكان وامتزاج وت�صكل بالظاهرة التجريبية لالإرادة 

اأن يح�صل على  يتعني عليه  اأنه  الذاكرة يف  التوهم يف  بلفظة االختيار وي�صبه  التي نعرب عنها 

.
)2(

مادته كاأنها جاهزة وفق قانون تداعي املعاين«

اإال  االأحوال  من  حال  اأي  يف   
ٍّ
معني غري  وهو  باخللق،  مرتبط  املفهوم  هذا  وفق  فاخليال 

باإبداع وحتوير، وهو بالتايل قوة خلق، »اإن للخيال قدرة تهدمي الوجود اخلارجي وت�صكيله، 

فاخللق هو نتاج العقل الواعي املتَّقد الذي ي�صطاد العالقات اخلفية والتماثل االأ�صد دقة بني 

املوجودات، من هذا التماثل تنبع ال�صور يف نظري، اإن للخيال قوة خلق بني النظرة القائلة 

باخليال القادر على الت�صكيل والتهدمي والنظرة القائلة باخليال القادر على اخللق؛ الأن الت�صكيل 

 .
)3(

والتهدمي هما من مظاهر اخللق«

املح�صو�صات  با�صتدعاء  اخليال  يح�رص  اأال  يجب  لذلك  اخليال،  مفهوم  ح  يتو�صّ هنا  ومن 

فح�صب، بل اإن اخليال هو قوة يو�صحها كولودج عند الفنان فهو »القوة التي متّكنه من اأن 

)1( حممد زكي الع�صماوي، ق�صايا النقد االأدبي بني القدمي واحلديث، �س67.

)2( حممد م�صطفى بدوي، كولردج، �س87 ـ88. 

)3( �صا�صني ع�صاف، ال�صورة ال�صعرية، وجهات نظر غربية وعربية �س65 66. 
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لهذه  احلا�صن  هو  العمل  اأن  اأي   ،
)1(

املتناق�صات« بني  التوفيق  مبداأ  فيه  د 
ّ

يتج�ص عماًل  يخلق 

املتناق�صات التي يقّدمها اخليال، ومن هنا يكون الفن اأ�صمى �صورة تظهر لنا فيها احلقيقة. 

باملعنى  اخليال  اأن  اليايف  نعيم  الدكتور  ويرى  احلديث،  باخليال  احلد�س  مفهوم  ويتالقى 

واخليال  فاحلد�س  لذا  واحدة،  واخللق  الت�صكيل  االآلية يف  واأن   ،
)2(

للحد�س مرادف  احلديث 

مبعنى واحد. 

ومن هذا اجلانب تت�صح اخل�صو�صية خليال ال�صاعر، فال�صاعر كما يقول ريت�صاردز »يقوم 

ر عن طريق كل 
ّ
التي يوقظها تتحر العادة، والدوافع  بعملية اختيار غري واعية تفوق �صلطان 

الو�صائل ذاتها التي تثريها، ومن ذلك الكبت الذي ت�صّجعه الظروف العادية،وت�صتبعد الدوافع 

ال  عوامل  ال�صورة يف دخول  اأداة  هو  اإذاً  فاخليال   ،
)3(

باملو�صوع« لها عالقة  التي  اأو  الّدخيلة 

توحي ظاهريًا بعقالنية التناول، وال تك�صف عن عالقاٍت ترتبط بها جزئياتها، ولكنَّ اإطار 

اإدراك االأبعاد والعالقات الداخلية  اأو املخيلة ال�صعرية هي التي تنفرد دون غريها يف  الوعي 

 فاإن اخليال ال�صعري هو الوحيد 
َّ
التي ينتج بتنا�صجها اأو عملية اخللق فيها املعنى املطلق، ومن ثم

الذي يو�صلنا اإىل املعرفة احلّقة كما �رصَّح بذلك كولردج، اإن ثنائية الهدم والبناء اإمنا هي يف 

رة التي يوفرها اخليال بت�صكيل ال�صورة 
ّ
مفهومها اجلديل اإعادة ت�صكيل، هذه العمليات املتكر

ى بالتوقيعات، ومن خالل هذا الفهم حلقيقة  هي التي توؤّدي املعنى، وهنا تتحّول اإىل ما ُي�صمَّ

التخيل نتبنّي الدور الذي يلعبه اخليال يف بناء ال�صورة الفنية.

من  كثري  يف  للخيال  الرّث  التناول  �صببه  كان  اإمنا  اخليال  ملفهوم  املقت�صب  العر�س  هذا  اإن 

النف�س  علم  مباحث  �صمن  لـه  املتعددة  الدرا�صة  وكذلك  الفنية،  ال�صورة  عن  الدرا�صات 

ما  ق؛ الأن 
ّ
ز �صي

ّ
القدامى يف حي العرب  النقاد  اخليال عند  اإبراز  اإىل  والفل�صفة، وقد ق�صدت 

التناول  القدمي مع م�صطلح اخليال، ومن ثم كان  النقدي  التعامل  يهمنا فيه هو معرفة كيفية 

للجهد الغربي يف �صوغ امل�صطلح واإبراز دالالته املعرفية و�صياقه املفاهيمي الذي عر�س لـه 

اخليال  مفهوم  معرفة  يعنينا هو  ما  الأّن  الباب  التو�صع يف هذا  اأ�صاأ  ومل  وريت�صاردز،  كولردج 

)1( انظر: ق�صايا النقد االأدبي بني القدمي واحلديث د. حممد زكي الع�صماوي �س66. 

)2( انظر: نعيم اليايف، ال�صعر العربي احلديث درا�صة يف تاأ�صيل تياراته الفنية د. �س144. 

)3( حممد زكي الع�صماوي، ق�صايا النقد االأدبي بني القدمي واحلديث �س76.
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فح�صب دون �صرب تطوره التاريخي النقدي.

اإىل  النظر  دون  املدرو�س  اجلانب  يف  التخ�صي�س  اإىل  يعود  اإمنا  باملبدعة  املخيلة  نعت  اإن   

االعتبار العام، وللتمييز كذلك بني مفهوم اخليال العادي عند ال�صعراء واخليال االإبداعي الذي 

ينزع يف االجتاه الذي وطاأنا له.

وخال�صة القول .. اإن اخليال اأداة ال�صورة الفنية، وهو ا�صتدعاء للمح�صو�صات الغائبة يف 

ن�صٍق يحقق التناغم النف�صي والعاطفي والتاآلفي لهذه املح�صو�صات، يوؤدي اإىل اإظهار حقيقة 

اأو معرفة ملا وراء االأ�صياء.

اأربعة  القدرة على  اإنه  قلنا:  ال�صعر احلديث  اأهم مظاهر اخليال يف  اأن نلخ�س  »واإذا �صئنا 

الكامل   
ّ
احلي التذّكر  وعلى  واإقامتها؛  العالقات  روؤية  وعلى  الدقيقة؛  املالحظة  على  اأ�صياء: 

االأربع  القدرات  هذه  ت�صافر  ويف  والطرح،  واالختيار  االنتخاب  وعلى  الهامة؛  لالأجزاء 

يو�صف باأنه قوة قادرة ترتبط بالواقع احلي »الدينامي« اأواًل، وترتبط بالذات امللهمة االأ�صيلة 

املتجّددة ثانيًا، وهو ي�صدر عنهما مندجمني، ثم ي�صتقّل عنهما حتت تاأثري نظريتي املعرفة واخللق 

د عملية تنظيم لهما يعيد فيها الفنان تركيب 
ّ
ليوجد واقعًا ثالثًا لي�س حا�صل جمعهما، وال جمر

�صيء كان موجوداً من قبل، اإنه حدث جديد وفريد، و�رصب من املعرفة يعّمق كال الواقعني 

 .
)1(

الذاتي واملبا�رص«

 ولعل قراءة متاأنية يف �صعر خليل حاوي تقربنا من تعرف اخليال االإبداعي لديه، وحتيطنا 

ب�صيء من املعرفة حول عوامله التخيلية واأدواته يف ولوج العوامل التي ترفده باملفردات واالأ�صياء، 

وتلقي ال�صوء على حرفيته يف البناء والتن�صيق. نتمثل يف هذا املقام بق�صيدة )الرعد اجلريح( 

التي تلقي ال�صوء بجالٍء على خميلة خليل حاوي املبدعة:

اُت موجاً كانت الغ�سّ

يتلّوى ويدّوي

يف م�سيْق

)1( نعيم اليايف،ال�صعر العربي احلديث، درا�صة نظرية يف تاأ�صيل تياراته الفنية، �س145-144.
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يزحم املوج الذي يرتدُّ

عن �سوٍر عتيق

اِت كان يف الغ�سّ

ينحلُّ قناعي

عن ف�سوخ ترتعي

جدراَن ج�سٍم متداعي)))

 متثل ال�صورة اإيقاعًا للهالك كما ي�رّصح خليل يف مقدمته للق�صيدة، ولنتبنّي مالمح ال�صورة 

اخليال  دور  معرفة  اإىل  و�صواًل  واإيحاءاتها  مكوناتها  ف 
ّ
تعر من  تقربنا  كا�صفة  اإ�صاءة  �صمن 

يعي�صها، وي�صتعري مفردة  معاناٍة  يعرّب عن حالة  فال�صاعر  وا�صتح�صار عنا�رصها،  تكوينيها  يف 

ات، ومي�صي يف �صوغ عبارته يف امل�صتوى  تتنا�صب وحالة االأمل التي يعي�س متمثلًة بكلمة الغ�صّ

بالثبات واال�صتمرار  تت�صف  لتعرّب عن عالقة  تنزاح دالليًا  التي  املبتداأ واخلرب  النحوي بعالقة 

)كانت الغ�صات موجًا(؛ فالغ�صة متّثل حالًة لالأمل الذي ميتدُّ اإىل مفردات االختناق والتوجع، 

وت�صتحيل هذه الغ�صات اإىل اأمواٍج تت�صف باالت�صاع والغمر، ومن هنا ومع ابتعاد املفردتني 

عن �صياق التنا�صب فاإنهما تغّذيان املعنى وفق �صياق تكاملي �صمن ثنائية االأمل واالمتداد، مما 

يوفر لهذه الثنائية موطنًا للتكثيف واالت�صاع الداليل، ثم ياأتي ال�صاعر بو�صفه لهذا املوج يف 

�صياق جملة فعلية هي )يتلوى( ثم يعطف عليها بجملة فعلية اأخرى )يدّوي(، هاتان اجلملتان 

توحيان باحلركة، ومن هنا ينطلق ال�صاعر من اأ�صا�ٍس ثابٍت، ممّثاًل باجلملة اال�صمية، ثم يلجاأ اإىل 

احلركة بفعل اجلملتني الفعليتني لي�صفي نوعًا من اإ�صباع املعنى مبفردات االأمل والوجع، ثم يعود 

�س هذا التلوي والدوّي باأنه يتم يف م�صيٍق، مما يف�صح املجال اأمام اخليال لتمثل هذه  ويخ�صّ

احلالة، وبالتايل االإح�صا�س با�صطراب هذا املوج واأثره العظيم؛ الأنه ي�رصب يف م�صيق، ويف 

امل�صيق يتبّدى املوج يف اأكرث ال�صور قوًة واأثراً، هذه اإ�صاءٌة ب�صيطٌة لل�صورة مل ن�صاأ التو�صع فيها؛ 

الأن ما يعنينا فيها هو اخليال، ولننظر اإىل ا�صتح�صار خليل جلملة من العنا�رص )الغ�صة، املوج، 

)املوج،  املجرد، وا�صتدعى حم�صو�صاٍت غائبًة هي  الغ�صة مبعناها  ا�صتعار مفردة  فقد  امل�صيق( 

)1( خليل حاوي، الديوان �س426-425.
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وامل�صيق(، واأق�صد بالغياب هنا عدم مالم�صتها لذات ال�صاعر على امل�صتوى القريب، ولكننا 

�صرنى املالحظة الدقيقة خلليل حاوي يف اإدراك ُكْنه مفرداته ودالالتها، وكذلك القدرة على 

اإقامة العالقات يف �صوء �رصحنا لل�صورة ال�صابقة، فقد ا�صتطاع خليل اأن يقيم عالقة تكاملية 

بني الغ�صة واملوج على تنافر يف البيئة الداللية لكلتيهما، وكذلك امتازت ال�صور على �صعيد 

وعلى  املفردات،  هذه  تفرزها دالالت  التي  الدقيقة  لالأجزاء  والكامل   
ّ
احلي بالتذكر  اخليال 

�صعيد انتخاب املفردات فاإن هذه املفردات ا�صتطاعت التعبري عن احلالة ال�صعورية، وقامت 

بدورها الداليل ووظيفتها على نحٍو وقدٍر كبرٍيين من النجاح، �صمن هذه املنهجية يف التقانة 

الر�صم  خميلته يف  بها  نه�صت  التي  ال�صورة  عنا�رص  توظيف  لنا جناح خليل حاويل يف  يظهر 

والت�صوير بدقة واإحكام ومهارة.

لنتلم�س من خاللها خميلة خليل  الديوان ومن الق�صيدة ذاتها  اأخرى من   ولنعاين �صورة 

حاوي املبدعة يف ر�صم امل�صهد التخيلي وفق طريقته يف بناء ال�صورة:

عاد

اً وغ�سوباً متعايل غ�سّ

يحمُل اجلرح الذي ينزُف

جمراً والآيل

اأترى هل كاَن

يف حنوة ليٍل ي�سرتيْح

حيث ال ت�رصبه �سم�ٌص

وال حُتفيِه ريْح

كيف ل يحرتُق الليُل ويفنى

حني يلتفُّ على
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رعٍد جريح)))

 هذه ال�صورة تعرب عن عودة البطل املرجتى، ولكن كيف ير�صم خليل هذه العودة، العودة 

املفردتني:)الغ�س(  هاتني  خ�صو�صية  بع�س  ولنتبني  وغ�صوبًا،  غ�صًا  غ�صنًا  البطل  اإىل  ت�صري 

 يف مرحلة من النمو اإىل اأن اأ�صبح ممتلئًا باحلياة، هذه املفردة التي تومي اإىل 
ّ
)الطرّي( الذي مر

معاين الن�رصة واحليوية يقابلها ال�صاعر مبفردة )غ�صوبًا(، وما لهذه املفردة من انفعالية، ومع 

نفور املفردتني كما �صبق واأ�رصنا يف غري هذا املو�صع، تبديان تكاماًل معنويًا فالبطل العائد من 

جديد من رحم املعاناة والقلق، طريًا ن�رصاً ال بد اأنه �صوف يثب ويغ�صب، �صمن هذا التكامل 

ي�صبح اجلمع بني املفردتني يف ال�صياق املطلوب اأمراً مقبواًل وغري منّفر على �صعيد الداللة.

اآثارها  اأّنها �صترتك  املعاناة ال بد  البطل اخلارج من رحم  ال�صورة، فهذا  بقية  ولنم�س يف 

فيه، فرنى اجلرح الذي ينزف اجلمر، وجند اأن ال�صورة التي ي�صفيها اجلرح يف نزفه للجمر ال 

تّتفق اإال يف اللون، فالنزف واجلمر ال يلتقيان على ال�صعيد املادي اإال يف �صعيد اللون، واإن 

، ولكن هذا البطل ينزف اجلمر اأي »يلفظه«، وال ميكن 
ّ
�صئنا االبتعاد قلنا وعلى �صعيد الكي

اأن يكون دواء اأو ا�صتطبابًا بقدر ما �صيكون غ�صباً، وبالتايل �صيكون متاآلفًا مع �صياق ال�صورة 

ككل، ولي�س اجلرح ينزف جمراً فح�صب، بل ينزف الالآلئ، فاإىل جانب اجلمر تكون الالآلئ 

داخل اجلرح، ولكن هذه الالآلئ تنافر اجلمر من حيث الكنه والبيئة النف�صية، والالآلئ ههنا 

تومئ اإىل االأمنيات املرجتاة من انبعاث هذا البطل وعودته. واإذا نظرنا اإىل جملة هذه العنا�رص 

ناها يف حتليلنا لل�صورة االأوىل.
ّ
التي ا�صتدعاها اخليال فاإنها لن تخرج عن االإطار الذي �صبق وبي

لة املبدعة عند خليل حاوي، فنقف عند 
ّ
 وننظر يف مو�صٍع اآخر على �صاهد من �صواهد املخي

املقطع الذي يتحدث فيه عن زوجة لعازر بعد رجوعه للحياة ب�صنوات:

ام�سحي اخل�سب الذي ينبت

يف ال�سنبل اأ�رصا�ص اجلراد

ام�سحيه متراً من �سمرة

ال�سم�ص على طعم الرماد،

)1( خليل حاوي، الديوان �س433-432.
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ام�سحي امليت الذي ما برحت

تخ�رصّ فيه حلية،فخذ، واأمعاء تطول،

جاعت االأر�ص اإىل �سالل اأدغال

من الفر�سان، فر�سان املغول)))

 تعرب ال�صورة عن ياأ�س زوج لعازر منه بعد انبعاثه من املوت، وفيها تعرب زوجة لعازر عن 

�صهوة االأر�س العربية لبعٍل يزرع بذور احلياة فيها، فتفقد الرجاء من البطل العربي، ويقودها 

ياأ�صها اإىل فر�صان املغول رغبًة منها يف اأن جتد �صالتها عندهم، وما يهمنا يف هذا املجال هو 

دور املخيلة عند حاوي يف ر�صوم ال�صورة، اإذ تطلب زوج لعازر م�صح اخل�صب �صمن هذه 

ال�صورة الب�صيطة في�صتحيل اخل�صب لونًا ون�صغًا ي�صعف اجلراد الذي ي�صكن ال�صنابل، ويقوي 

ماد(، وال�صورة التالية )تخ�رصُّ 
ّ
اأ�رصا�صه، ونلتفت اإىل ال�صورة الثانية )�صمرة ال�صم�س( )طعم الر

حلية( و)جاعت االأر�س( و)�صالل اأدغال(.

لن نتوقف عند هذه ال�صور بالتحليل حتى ال ننح�رص يف نطاق �رصح اأو حماولة فهم ال�صورة، 

لكننا �صننظر اإىل عنا�رص هذه ال�صورة املتمثلة باجلزئيات التي ا�صتح�رصتها خميلة خليل، والتي 

بينها  الربط  اإمكانية  اإىل  اإ�صافة  ودالالتها،  ل�صفاتها  الدقيقة  املالحظة  من  كثرياً  فيها  �صنجد 

�صمن عالقاٍت تاآلفية يف ال�صياق الفني، ولي�س املحيط التعبريي لها، والقدرة على تخريها من 

بني املفردات االأخرى واإخ�صاعها اإىل التوجيه الداليل وفق توليفة فنية راقية، فنحن اأمام عدٍد 

كبري من ال�صور مل يقت�رص دور اخليال فيها على اال�صتح�صار والبناء فح�صب، بل تعّداه اإىل خلق 

عامل وت�صور جديد �صمن روؤية خا�صة منفلتة عن الواقع وعاديته ورتابته.

اإن ا�صتح�صار هذه اجلزئيات املتنافرة، والقدرة على ك�صف العالقات التاآلفية اأو �صوغها، 

هو ما يعنيه اخليال يف املفهوم احلديث مع قدرة على هدم العادية واإعادة ال�صياغة، �صمن روؤية 

العنا�رص وتاآلفها يف  انتخاب هذه  الدقة يف  ال�صاعر ب�صكل مبا�رص، ولكن  اإىل  خا�صة تخ�صع 

ال�صياق اجلديد ومقدرة املخيلة على اإلقاء التفا�صيل الدقيقة يف الن�صيج العام لل�صورة واندماج 

هذه العنا�رص املتنافرة �صمن حميطها اللغوي، املت�صافرة يف الف�صاء التعبريي نحو هدٍف ووظيفٍة 

)1( خليل حاوي، الديوان �س361.
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ز خميلة خليل حاوي بو�صفها م�صدراً من م�صادر ال�صورة ال�صعرية لديه، مما يجعلنا 
ّ
هو ما مي

نقف اأمام خميلة خ�صبة قادرة على �صوغ ال�صورة �صمن مناخ خم�صو�س واآلية مميزة، مما يجعلها 

ظاهرة فنية ت�صتحق الوقوف والدرا�صة. 
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الف�سل اخلام�ص

دللت ال�شورة ال�شعرية 

»االإبهام«
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الداللة النف�سية لل�سورة ال�سعرية:

واأحا�صي�س،  م�صاعر  من  املبدع  نف�س  يختلج يف  ما  الفنية  ال�صورة  اأن حتمل  البديهي  من 

الداللة  لتوّلد  التعبريي  املحيط  يف  االأ�صياء  هذه  تنعك�س  اأن  الطبيعي  فمن  وبالتايل  واأفكار، 

النف�صية التي اأ�صهمت ب�صكٍل اأو باآخر يف بناء ال�صورة، وبالتايل ميكن اأن تكون هذه املدلوالت 

مبثابة ال�صدى املح�صو�س الذي يتفّتق بعد مروره مبرحلة االإنتاج التي تخ�صع ب�صكٍل رئي�ٍس اإىل 

�رصوٍط نف�سيٍة، ومعايري من �ساأنها اأن تعمل اأثرها النف�سي عند املتلقي، ومن هنا فاإن »ال�سورة 

االأدبية اأ�صدق تعبري عما يجول يف النف�س من خواطر، واأحا�صي�س، واأدق و�صيلٍة تنقل ما فيها 

اإىل الغري باأمانٍة، وقّوٍة واأجود مو�صل اإىل االآخرين يف �رصعٍة واإيجاٍز ووفرة وال�صورة اأجمل 

.
)1(

واأن�رص طريقة يف �صد العقل واخليال اإليها وربط االإح�صا�س بها وجتاوب امل�صاعر لها«

هي  الذاتية  هذه  ولعّل  ال�صك،  يقبل  ال  ب�صكل  الذاتي  باجلانب  حمكومة  الفنية  وال�صورة 

والذاتية  الفنان،  اأو  للمبدع  النف�صي  باجلانب  ويربطها  ال�صورة  يعزو  الذي  املنطقي  الربهان 

املعربة  والت�صورية  والثقافية  والنف�صية  االجتماعية  التفا�صيل  من  جلملٍة  احليوي  املحيط  هي 

التي  التعبريية  بو�صائله  ذاته  عن  يعرّب  لفّناٍن  منَتج  وال�صورة  للمبدع،  الداخلي  املكنون  عن 

ت�صّكل ال�صورة اإحدى اأدواتها »ويف ال�صورة الفّنية تقوم االأ�صياء والظواهر الواقعية املرئية يف 

حميطها النموذجي، واملميزة يف الوقت ذاته، مو�صوعيًا بتج�صيد اأفكار وم�صاعر وطموحات 

توجد  ال  الذاتي  العن�رص  هذا  وبدون  املعني،  والع�رص  واملجتمع  للطبقة  معينة  هامة  واأهداف 

.
)2(

ال�صورة الفنية«

ويرى خليل حاوي نف�صه اأنَّ ال�صعر ي�صل عرب معاناٍة نف�صية غري عادية اإىل حالٍة من الروؤيا 

تتخّطى و�صائل االإدراك احل�صي والعقلي، كما تتخطى ال�صاعر نف�صه من حيث هو ذات فردية، 

.
)3(

وت�صهره يف حقيقة مطلقة مُتحى معه ثنائية الذات واملو�صوع

اإبداعيًا، وبالتايل يخ�صع هذا  اأم  اأكان ماديًا  والنف�س هي اجلهاد احلقيقي لكل فعل �صواٌء 

)1( علي علي �صبح، البناء الفني لل�صورة االأدبية يف ال�صـعر �س:33. 

)2( ميخائيل اأوف�صيانكوف، ميخائيل خراب�صنكوتر: ر�صا الظاهر، جماليات ال�صورة الفنية �س15. 

)3( مي�صال خليل جحا، ال�صعر العربي احلديث من اأحمد �صوقي اإىل حممود دروي�س، �س224. 
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املقام  يف  نف�سية  �سبغة  الفني  العمل  حتكم  التي  ال�سبغة  وتكون  النف�سي،  ال�رصط  اإىل  الفعل 

ف يف ال�صورة الفنية التفا�صيل النف�صية التي اأ�صهمت يف اإبداعها،  االأول، وبهذا االعتبار تتك�صَّ

ة جلملة املح�صو�صات املكّونة لل�صورة تك�صف ما وراءها من اأبعاد تعبرييّة. 
ّ
ولعّل القراءة النف�صي

الظهور  قبل  كانت  احلوا�س  اأمام  البارزة  ة 
ّ
االأدبي ال�صورة  يف  مة 

ّ
املج�ص ال�صعورّية  »والتجربة 

تن�صج معاملها عند �صاحبها ما دامت يف  لغري �صاحبها، بل ال  بها  النّف�س ال علم  كامنة يف 

ز 
ّ
نف�صه اإال حني تقع يف األفاظ، وت�صطبغ بعبارات، وتنتقل من معمل النف�س الداخلي، اإىل حي

الوجود، وتتجّلى معر�صًا لالآخرين، ولوال �صورتها ال�صكلية ملا كانت حماًل للنظر وال�صعور 

وامل�صاعر �صورتها  باخلواطر  املفعمة  التجربة  تاأخذ  اأن  قليٍل  اأو  كثرٍي  يعينها يف  والفكر، وال 

التعبريية يف داخل النف�س الأنها ما زالت يف عاملها املجهول عنا ال تتميز مالحمها التامة الدقيقة 

عند ال�ساعر نف�سه وتختفي متامًا عند الآخرين اإل اإذا اعتربنا اخليوط الأوىل للتجربة قبل اأن يتم 

 .
)1(

ان�صهارها يف بوتقة اخلواطر وامل�صاعر لتتجمع يف �صكل جديد مطبوعة بذات ال�صاعر«

 ومن هنا تكون ال�سورة وليدة النف�ش، ويخ�سع ترتيب عنا�رصها خليوٍط نف�سيٍة مت�سّعبة 

ة لها، وتتداخل امل�صاعر واالأحا�صي�س �صمن 
ّ
ة النف�صي

ّ
ال تتبلور اإال يف �صياٍق يعرّبُ عن املرجعي

اأن ال�صورة ال�صعرية يف و�صعها  خطاٍب يعك�س الذات، كما يعك�س املو�صوع، وهذا يعني 

د به اأن يدّل على فكرٍة جمردٍة حّدد ال�صاعر معاملها �صلفًا ثم   ُق�صِ
ً
االأ�صمى لي�صت تعبرياً منتقى

انبثاق  لكّنها  فكرته،  لت�صوير  منا�صبة  اأكرثها  ليختار  حولـه  من  الطبيعة  تفا�صيل  يتاأمل  راح 

د 
ّ

ٍة تريد اأن تتج�ص
ّ
ٍة انفعالي

ّ
 يفر�س نف�صه على ال�صاعر تعبرياً وحيداً عن حلظة نف�صي

ٌّ
 حر

ّ
تلقائي

يف حالٍة من االن�صجام مع الطبيعة من حيث هي م�صدرها البعيد االأغوار، وتنفرد عنها رمبا 

وداللتها  اخلا�س  لوجودها  تاأكيداً  وعالقتها  وقوانينها  بنظامها  والعبث  التناق�س  درجة  اإىل 

اأعمق، تتداخل فيه الذات واملو�صوع يف عالقة جدلية حميمة،  اخلا�صة، وبحثًا عن �صدٍق 

ومن ثم فاإنَّ ال�صورة لي�صت اأداًة لتج�صيد �صعوٍر اأو فكٍر �صابق عليها، بل هي ال�صعور والفكر 

.
)2(

ذاته

اأو  املح�صو�صات  اإدراك  من جمرد  يتاأتى  ال  لل�صورة  النف�صي  البعد  اأن  اإىل  االإ�صارة  وينبغي 

)1( علي علي �صبح، انظر البناء الفني لل�صورة االأدبية يف ال�صعر �س39. 

)2( حممد ح�صن عبد اهلل، ال�صورة والبناء ال�صعري، �س33. 
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اجتاهاتها  الداللة ويحدد  يولد  الذي  الت�صكيل  الك�صف عن  واإمنا يف  لل�صياق،  املجرد  املعنى 

العاك�صة للذات والنف�س يف اآٍن معًا، »ومن هنا ترتكز ال�صورة احلديثة على امل�صاعر املنبعثة يف 

كافة االجتاهات من خالل مقدرة على الت�صكيل ال تقف عند املدركات احل�صية فقط، واإمنا 

اأ�صياء  الفكر وال�صعور، وت�صيف �صيئًا بل  لتبعث �صورًة ذهنية ونف�صية تتجّمع يف  تتجاوزها 

 .
)1(

جديدًة لل�صورة ال�صعرية تعجز احلوا�س املجردة عن اكت�صافها«

ثمة  اإن  بل  فح�صب،  النف�صي  لالعتبار  احلديث  ال�صعر  يف  ال�صورة  ت�صكيل  يخ�صع  ال  و 

ت�صكيالت اأخرى تنظم العمل الفني، ولكن امليدان الذي ي�صتطيع ال�صاعر اأن يربز فيه موهبته 

ذلك  اإىل  ذهب  كما  ال�صورة،  اأي  املكاين؛  الت�صكيل  ميدان  هو  الفنية  مقدرته  اأو  ال�صعرية 

من  نوعًا  يخلق  اأن  يحاول  فناٌن  ككٍلّ  »ال�صاعر  اأن  يرى  الذي  اإ�صماعيل  الدين  عز  الدكتور 

 .
)2(

التوافق النف�صي بينه وبني العامل اخلارجي عن طريق ذلك التوقيع«

وما نعنيه يف هذا املقام هو اأن ال�صاعر يتخذ من الت�صكيل الزماين )املو�صيقا( مطية يبعث 

من خاللها ما اعتمل يف نف�صه من م�صاعر هي وليدة حميطه النف�صي اأو بيئته النف�صية وبالتايل 

تكون املو�صيقا مبثابة وا�صطة الدخول اإىل النف�س وو�صيلة للتاأثري. »وعلى هذا ينبغي اأن ننظر اإىل 

، وكل ما ترتبط به ال�صورة 
ّ
ال�صورة ال�صعرية ال على اأنها متثل املكان املقي�س بل املكان النف�صي

.
)3(

من املكان املقي�س هو املفردات العينية مبا لها من �صفات ح�صية اأ�صيلة اأو م�صافة اإليها«

النف�صي؛  اإىل امل�صتوى  اأو باآخر  اإن االنفعال الذي يحدث للمتلّقي ال بّد من رّده ب�صكل 

د 
ّ

ز الت�صور العقلي، اأما االنفعال املادي فاإنه يتج�ص
ّ
الأن التفاعل مع املو�صوع اإمنا يبقى يف حي

بالتفاعل الداخلي مع ال�صورة يف داخل النف�س، ومن هنا يرى الدكتور نعيم اليايف »اأنَّ ال�صورة 

، وانفعال املتلقي بها مياثل انفعالـه بهذا ال�صيء املو�صوعي نف�صه، وعن طريق 
ٌّ

�صيٌء مو�صوعي

هذا االت�صال املبا�رص بني القارئ واالأ�صياء يلغى اال�صتعمال اال�صتعاري التقليدي للفّن، ويحل 

 ،
)4(

حمله ا�صتعماٌل يثري يف القارئ �صعوراً باأن اإح�صا�صه بال�صيء املو�صوعي هو اإح�صا�صه الذاتي«

)1( اإبراهيم احلاوي، حركة النقد احلديث واملعا�رص يف ال�صعر العربي، �س236-235. 

)2( عز الدين اإ�صماعيل، انظر ال�صعر العربي املعا�رص ق�صاياه وظواهره الفنية واملعنوية، �س124. 

)3( عز الدين اإ�صماعيل، التف�صري النف�صي لالأدب، �س67. 

)4( نعيم اليايف، ال�صعر بني الفنون اجلميلة، �س40. 
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وهو ما ميكن اأن ن�صميه حالة التوحد بني الذات واملو�صوع، بحيث ي�صتحيل االأثر اإىل مادة 

متحدة تن�صهر بوجدان املتلقي وتتمّثل لـه �صمن حالة �صعورية يقروؤها على امل�صتوى النف�صي. 

»اإن من اأهم ما مييز ال�صعر يف كل اللغات مادته الت�صويرية، فال�صعراء ال يعرّبون عن احلقائق 

كما هي، بل يعر�صونها يف �صكل اأ�صباٍح واأطياف، وتوؤثر فينا هذه االأ�صباح واالأطياف باأكرث 

مة حتت اأعيننا فيزداد اإح�صا�صنا بها، ويزداد اإدراكنا 
َّ

مما توؤثر فينا احلقائق نف�صها، اإذ نراها جم�ص

.
)1(

لها ون�صعر كاأنها تنبع من داخلنا نحن، ال من داخل ال�صعراء«

ون�صتطيع اأن ن�صتجلي كثرياً من التفا�صيل النف�صية التي اأ�صهمت يف بناء ال�صورة الفنية عند 

ففي  تتبعًا جليًا،  التفا�صيل  نتتبع هذه  اأن  ن�صتطيع  الرماد(  )نهر  ففي جمموعة  خليل حاوي، 

ق�صيدة )حب وجلجلة( تتناوب ال�صور ال�صعرية التي تعك�س واقعًا نف�صيًا متعبًا يعانيه ال�صاعر 

يف اإرادته يف البعث واحلياة، فنقراأ: 

واأنا يف وح�سِة املنفى

مع الّداِء الذي ينرُث حلمي

مِت واإيقاِع ال�سعال ومع ال�سّ

اأنف�ص النَّوم لعّلي اأتّقي

الكابو�َص واجِلنَّ التي حتتل ج�سمي

واإذا الليل على �سدري جالميٌد

جداُر الَّليل يف وجهي

ويف قلبي دخاٌن وا�ستعال)))

ولنتاأمل يف قولـه )مع الداء الذي ينرث حلمي( ون�صاأل: هل ي�صتطيع املر�س اأن يفّتت اجل�صد 

ويحيله اإىل قطع متناثرة هنا وهناك، وهل يق�صد ال�صاعر هذا الداء املاّدي املتمثل باملر�س، اإنه 

يغادر ال�صيغة العادية ليطرح يف االأمر بعداً نف�صيًا اأبعد يتجاوز االأبعاد احل�صية املدركة، اإىل اأفٍق 

)1( �صوقي �صيف، درا�صات يف ال�صعر العربي املعا�رص �س229. 

)2( خليل حلاوي، الديوان �س131. 
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د وي�صتطيل ليبلغ من القوة ما ي�صتطيع  اأو�صع، اإنَّ وح�صة املنفى فر�صت وجعًا واأملًا نف�صيًا يتمدَّ

واإيقاع  ال�صمت  )مع  بقولـه  عنها  يعرّب  التي  التالية  ال�صورة  يف  ولنتعّمق  اللحم.  ينرث  اأن  بها 

ال�صعال( فالحظ هنا اأن الداء يرتافق مع حالٍة من ال�صكون الذي يتالقى مع املوت يف الهدوء 

واجلمود، ولكنَّ هذا املوت لي�س موتًا ماديًا؛ الأنه يرتافق بحركٍة، بل هو موٌت على امل�صتوى 

ال�صعال الذي يعك�س �صورًة متعبًة، وملاذا هذه املفردة )االإيقاع(؟  اإيقاع  النف�صي يرتافق مع 

تف�صح  ب�صكل جلي وهي  ال�صعورية  احلالة  نلم�س  منّظم ومتدّرج، وهنا  بتتابع  توحي  الأنها 

)اأنف�س  بقولـه  املادي  الفعل  بعدها  وياأتي  املعاناة،  لنا عن عمق  النف�صية وتك�صف  التفا�صيل 

النوم لعّلي اأتقي الكابو�س واجلن التي حتتل ج�صمي( فهنا ي�صتحيل الركود وال�صكون اإىل نوٍع 

من الغبار الذي يحتل م�صاحًة من اجل�صد، ويف هذا انعكا�ٌس لنف�ٍس متعبٍة مرهقٍة حتاول نف�س 

غبار النوم حتى ال ت�صمح للكوابي�س بولوجها.

الليل يف  الليل على �صدري جالميد، جدار  )فاإذا  به:  املحيطة  التفا�صيل  لري�صم  ويعود   

وجهي ويف قلبي دخان وا�صتعال( الليل جالميد، ميّثل الليل حالًة من االمتداد ويثري الوح�صة، 

ويعرّب عن قهٍر وانك�صاٍر وي�صتحيل وفق م�صتوى ال�صاعر النف�صي اإىل جالميد، وهنا يلقي ظالله 

اإىل مدى مطبق، هذا املدى ال  اأين ت�صتحيل  الق�صوة؟ ومن  تتاأّتى هذه  اأين  الق�صوة، فمن  يف 

ي باملعنى املادي، ووحدها الت�صورات النف�صية هي َمْن تلقي 
ّ

يخ�صع اإىل اعتبار االإدراك احل�ص

عليه هذه ال�صفة، هذا االعتبار النف�صي الذي بنى ال�صاعر عليه �صورته الفنية، هو ما اأ�صفى 

اأثَّر يف ذات  لل�صورة، وبالتايل  املمثلة  ال�صفات والعنا�رص  التاآلف بني  ال�صياق حالًة من  على 

املتلقي وجعله يدرك عرب هذا االنعكا�س كنه الداللة لُتحّول اإىل حقيقة عقلية.

من هذا الواقع النف�صي املتعب ير�صم خليل حاوي �صورًة نف�صية متّثل حال االنك�صار، لكْن 

بعد  اإليه  يعود  اأن  ي�صتحق  فهناك يف وطنه من  االنبعاث واحلياة،  نف�صه روح  ما متالأ  �رصعان 

ه وي�صعُّ بالّدالالت النف�صية 
َ

 بها، ويف�صح ال�صياق ما ي�صكن نف�ص
َّ
معاناة ال�صلب والقهر التي مر

التي ال جند وعورة يف فهمها واإدراكها:

وليكن ما كان، ما عانيُت منها
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حمنَة ال�سلب واأعياَد الطغاة

غري اأين �سوف األقى كلَّ من اأحببُت

َمْن لوالُهُم ما كان يل

بعٌث، حننٌي، ومتنّي

ي بي حننٌي موجٌع، ناٌر تدوِّ

يف جليِد القرب، يف العرق املواْت

بي حننٌي لعبري االأر�ِص)))

التي عربَّ عنها خليل  االأمل  معاناة  الرغم من  احلياة، على  اإىل  الرجوع  تنزع نحو  فالنف�س 

رغبٍة  عن  وتك�صف  املاأ�صاوي  الواقع  ى  تتخطَّ احلياة  االإرادة يف  هذه  ال�صلب(،  )حمنة  بقولـه 

ال�صاعر نف�صه لهم،  تعانق �صوق احلياة؛ الأنَّ يف هذه احلياة من ي�صتحق بعث  نف�صيٍة حقيقية 

بروٍد  من  حالًة  ميّثل  فالقرب  القرب(  )جليد  بدقة  ال�صاعر  �صّكلها  التي  القرب  �صورة  يف  ولننظر 

و�صكوٍن، لذلك كان من الطبيعي اأن تعتمل يف قلبه النار لتكون مقاباًل منطقيًا حلالة الربود 

املتمّثلة باملوت، وهنا يعك�س امل�صتوى النف�صي نقي�صني يلّخ�صان احلالة النف�صية لل�صاعر، يوؤازر 

ذلك احلنني لعبري االأر�س والذي ميّثل خلجًة نف�صيًة تعرّب عن الرغبة واإرادة احلياة.

وي�رّصح بعد ذلك حاوي مبكامن ال�صوق لديه، هذه املكامن التي ولدت عنده الرغبة يف 

البعث، ويف النهو�س من دجى القرب البارد، ومن رحم املعاناة ال�صخ�صية، ليعود بعد ال�صلب 

اإىل احلياة التي ي�صتهيها:

بي حنني لعبري االأر�ص

للع�سفور عند ال�سبح، للنبع املغنّي

ل�سباٍب و�سبايا

م�ِص، من ثلج اجلباْل من كنوِز ال�سَّ

)1( خليل حلاوي، الديوان �س133.
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ل�سغاٍر ينرثون املرَج

من زهو خطاهم والّظالْل

يف بيوت ن�سيْت اأنَّ وراء

ال�سور مرجاً وظالْل)))

ويتلقف هذا املقطع احلالة النف�صية خلليل حاوي بكّل جتّلياتها يف احلب وال�صوق ملفردات 

الق�صيدة  جورِّ  على  بظاللها  تلقي  ٍة 
ّ
نف�صي مفرداٍت  اإىل  ال�صياق،  يف  ا�صتحالت  والتي  احلياة، 

ب�صكٍل عام، هذا ال�صياق الذي يتمّثل حالَة ال�صاعر وما اعتمل بها من م�صاعر ولهفة وحنني، 

لي�س فقط على  فيها اخللجات،  التي تزدحم  ال�صاعر  �صياٍق نف�صي يعك�س ذات  اإمنا يعرب عن 

اه اإىل ُبعٍد اأكرث رحابًة يتمثَّل بامل�صتوى النف�صي، ولننظر يف ال�صورة  امل�صتوى التعبريي بل تتعدَّ

التي مّثلها ال�صياق )كنوز ال�صم�س، فهوؤالء ال�صباب وال�صبايا ا�صتحالوا عند خليل اإىل كنوز(، 

ورمبا كان الربط بني هذه العالقة االإ�صافية تكمن يف ملعان واإ�صعاع هذه املرحلة من العمر، 

ولكن هذا يف امل�صتوى القريب، واإذا نظرنا اإىل هذه العالقة من زاويٍة نف�صية وجدنا الداللة 

اأعمق واأكرث نفوذاً، اإذ اإن الكنوز اإمنا حتتاج اإىل �صوٍء لينعك�س توّهجها واإ�صعاعها وهنا تكمن 

اأ�رصار االإ�صافة، وتغدو ال�صم�س �رصطًا اأ�صا�صيًا يف التعبري النف�صي عن احلالة، فاإ�صعاع ال�صباب 

ال�صم�س  ت�صبح  الروؤيا  وفق هذه  االنعكا�س،  لـه  ليت�صنى  ي�صقط  �صوء  من  لـه  بدَّ  ال  وال�صبايا 

جماًل حيويًا موؤّثراً ومن هنا ل بد من توافر �رصط احلرية الذي يوؤّمن هذا الإ�سعاع، ويدعم هذا 

ال�صياق النف�صي قوله )ثلج اجلبال( بحيث يغدو ال�صباب وال�صبايا من عجني احلياة، وميّثالن 

من  هذا  كل  عن  الك�صف  النف�صي  ال�صياق  ا�صتطاع  احلياة،  ملفهوم  وامل�صيء  االأن�صع  الوجه 

خالل الغو�س يف التفا�صيل النف�صية التي اأ�صهمت يف ت�صكيل ال�صورة ال�صعرية.

ومن جمموعته )جحيم الكوميديا( نلقي ال�صوء على اجلانب النف�صي يف ال�صورة من خالل 

ق�صيدته )املنام(، وال نريد اأن نحّمل الن�س ما ال يحتمله من خالل توّهم الداللة النف�صية مبا 

يف  اأ�صهمت  التي  النف�صية  احلالة  تلّم�س  نريد  بل  التحليل،  خالل  من  باال�صت�صهاد  لنا  ي�صفع 

ت�صكيل ال�صورة عند املبدع من جهة ومتثل هذا االأثر النف�صي والداللة النف�صية لها عند املتلقي 

)1( خليل حلاوي، الديوان �س134-133.
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من جهة اأخرى، ففي هذه الق�صيدة يعرّب خليل عن معاناٍة نف�صيٍة ذاتيٍة تتمّثل يف املنام الذي 

اّتقاء  يعانيه يف  ما  ذاته  الوقت  واإجهاٍد، ويف  وتعٍب  درٍب طويٍل  من  فيه  يلقاه  وما  يالزمه، 

جحيمه واأ�صباحه املخيفة: 

ميتدُّ طوُل العاِم بعد العاِم

يف املناْم

متتدُّ فيه طرٌق طويلٌة طويَلْة

يغتاُل عمري تََعٌب

يعت�رصُ االأع�ساَب والعظاْم

وحني اأ�سحو من ُدواٍر

اأتَّقي �سيولَه، خيولَُه، دغولَْه

اأبلو مداَر الّزمِن املهدوِر يف املَدى

دى))) اأبراَج ُدنْيا من ن�سيِج الوهِم وال�سَّ

ٍة متعبٍة مرهقٍة 
ّ
فهذا املنام املمتد عامًا بعد عاٍم وما ير�صمه من هوٍل وتعب اإمنا يعربرِّ عن نف�صي

وهي تتجاوز البعد ال�صخ�صي الذي رمزه خليل اإىل بعٍد اأو�صع يتما�صى مع موقفه من احلياة، 

عن  يعرّب  كما  ال�صخ�صي،  امل�صتوى  على  النك�صاره  مالزمة  حالة  هو  الذي  باملنام  عنه  يعرّب 

ز 
َ
ُمفر هو  الذي  فالتعب  املدلوالت،  لتحّمل  جمااًل  ال�صورة  يف  وجد  الذي   

ّ
النف�صي املوقف 

من مفرزات املنام قاتٌل للعمر، ويعمل ما يعمله من اأذًى على امل�صتوى النف�صي، بهذه القراءة 

دة يف املنام لت�صبح بعد 
ّ

الب�صيطة ن�صتطيع تلّم�س االأبعاد النف�صية التي عك�صتها ال�صورة املتج�ص

مرحلة النوم حقيقًة يحاول ال�صاعر جمابهتها والتعامل معها، يف هذه االإ�صاءة ت�صهم املكونات 

تك�صف  التي  القراءة  الداللة يف  هذه  تتك�ّصف  ذاته  الوقت  الداللة، ويف  تعميق  النف�صية يف 

 حمّدد ا�صتطاع ال�صاعر من خالل اأن�صاقه ال�صعرية اأن يعرّب عنه تعبرياً مي�رّصاً، 
ّ
عن جانب نف�صي

زكي  اأثبت حممد  وقد  النف�صية.  ل�صبغته  منطقية  نتيجة  املتلقي  ذات  بعد يف  فيما  ُيَتمثَّل  واأن 

)1( خليل حاوي، الديوان �س588-587.
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الع�صماوي ذلك عندما قال: »اأن ال�صورة يف ال�صعر لي�صت اإال تعبرياً عن حالٍة نف�صيٍة معينة 

يعانيها ال�صاعر اإزاء موقٍف معنّي من مواقفه مع احلياة، واأنَّ اأي �صورة داخل العمل الفني اإمنا 

حتمل من االإح�صا�س، وتوؤدي من الوظيفة، ما حتمله وتوؤديه ال�صورة اجلزئية االأخرى املجاورة 

لها، واأنَّ من جمموع هذه ال�صور اجلزئية تتاألف ال�صور الكلية التي تنتهي اإليها الق�صيدة، وهذا 

يعني اأن التجربة ال�صعرية التي يقع حتت تاأثريها ال�صاعر، والتي ي�صدر فيها عن عمل فني لي�صت 

اإال �صورًة كبريًة ذات اأجزاء، هي بدورها �صورة جزئية، ولن يتاأتَّى لهذا ال�صورة اجلزئية اأن 

تقوم بواجبها احلقيقي اإال اإذا تاآزرت جميعها يف نقل التجربة نقاًل اأمينًا، ومن ثم فقد وجب 

.
)1(

اأن ي�رصي فيها جميعها نف�س االإح�صا�س«

الداللة الح�سارية لل�سورة ال�سعرية:

اأن حتمل  الطبيعي  لذلك فمن  ق�صائده عن موقف ح�صاري،  ثنايا  يعرّب خليل حاوي يف 

ال�صورة الفنية عنده مدلوالٍت ح�صارية، وال نعني بهذه املدلوالت ال�صيغة التي حتكم ال�صياق، 

واإمنا املنظور الداليّل الذي يتَّ�صق ويتداخل عرب روؤيٍة خا�صة تعك�س املوقف احل�صاري وتعرّب 

عنه تعبرياً فنيًا، هذه الروؤيا ال بد اأن تكون انعكا�صًا بدهيًا »الأيديولوجية« ال�صاعر وموقفه من 

العامل، ومن َيُغ�ْس يف اأعماق ال�صورة عند خليل حاوي َي�صتطْع اأن يقراأ بكل و�صوح املوقف 

الراف�س واملحتج على هذه احل�صارة التي مل حتمل اإاّل مظاهر ال�صياع وال�صدمة، وهو يف رحلة 

اإمنا يعرّب عن موقٍف خم�صو�ٍس يتمّثل بالرف�س ملعطيات احل�صارة، ولهذه  البحث عن احلقيقة 

احلياة اجلافة التي تفرزها.

عن  مل�صناه  وقد  الوا�صح،  املوقف  هذا  حاوي  خليل  ديوان  من  متعددة  ق�صائد  يف  نقراأ 

قرب يف ق�صيدة )جنية ال�صاطئ وال�صندباد( اإذ يعرّب بكل �رصاحة عن موقف مناوٍئ ومعار�س 

لل�صيغة احل�صارية، وي�رّصح باملوقف الذي يعرّب عن راأيه يف احل�صارة على اأنها )طني يف طني، 

�س موقفه يف ح�صارة دون ح�صارة واإمنا يطرح موقفًا عامًا(. وهو يف كل ذلك ال يخ�صّ

ال ميّثل االنبعاث املطلوب عند خليل حاوي انبعاثًا ح�صاريا �صمن ال�صياق الذي يعار�صه 

)1( حممد زكي الع�صماوي، ق�صايا النقد االأدبي القدمي واحلديث �س:108.
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ويحتج عليه، لكن االنبعاث املراد هو ذلك البعيد عن الّت�صور احل�صاري املادي الذي يعرّب عن 

ت�صويهها والنيل  اإىل  َتعَمد هذه احل�صارة  التي  الفطرة  الروحي، هذه  بال�صفاء  الفطرة متمّثاًل 

منها وتق�صي على كل ما هو نبيل وبريء فيها.

ال يكاد يغيب هذا املوقف من احل�صارة عن كل مو�صوع عرّب عنه خليل يف ثنايا ق�صائد 

ز بالثبات وعدم التذبذب، ولو توّقفنا عند كل هذه املو�صوعات 
ّ
الديوان، وهو موقف يتمي

لوجدنا اأنَّ خلياًل ال يخرج عن اإطار الرف�س واالحتجاج، ولعل فيما �صن�صوقه من مو�صوعات 

الك�صف عن  املو�صوعات  قراءة هذه  املوقف، ون�صتطيع من خالل  لهذا  اإ�صاءة كا�صفة  ميثل 

داللة ال�صورة ح�صاريًا، وهذا االأمر ين�صحب على بقية املو�صوعات مع اختالٍف يف ال�صياق 

التعبريي.

ففي ق�صيدة )املجو�س يف اأوروبا( من جمموعة )نهر الرماد( ير�صم لنا خليل حاوي �صورة 

م�صبعة بالداللة، يعك�س ت�صكيُلها روؤيا ت�رّصح باملوقف الذي يتبناه من احل�صارة، وهو ي�صّدر 

وا 
ّ
الق�صيدة بتمهيد يقول فيه: »واإذا جمو�س من امل�رصق يتقّدمهم جنم … وملا راأوا الطفل خر

، يقول: 
)1(

و�صجدوا لـه«

فتم ق، هل طوَّ يا جمو�َص ال�رصَّ

يف غمرِة البحر، اإىل اأر�ِص احل�سارْة

لرتوا اأي اإله

يتجّلى من جديٍد يف املغارْة؟

من هنا الدرُب، هنا النجُم

هنا زاُد امل�سافْر!

�ساقنا النَّجُم املغامْر

عرب باري�َص … بلونا �سومعاِت الفكِر،

)1( خليل حاوي، الديوان �س137.
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عفنا الفكِر يف عيد امل�سافر

ِت النجَم، حَمَْتُه وبروما غطَّ

�سهوُة الكّهان يف جمر املبَاخْر

عنا ثم �سيَّعناه يف لندَن، �سِ

يف �سباِب الفحِم، يف لُغِز التجارْة

ليلَة امليالِد، ال جنَم

وال اإمياَن اأطفاٍل بطفٍل ومغارْة..)))

ففي هذه الق�صيدة ي�صتعري خليل املجو�س رمزاً لل�رصق املتمثل بالفطرة وال�صفاء، يف طوافهم 

اإىل اأر�س احل�صارة، وهنا يبداأ بر�صم ال�صورة بحرفية وفن عاليني، يربط الفطرة وال�صفاء بطفل 

املغارة - ال�صيد امل�صيح  - رمز الطهر والنقاء، وهنا يدخل خليل �صمن جدلية املقابلة، 

فهذه املدن الغربية احل�صارية تعي�س ن�صوة امليالد، ولكن ب�صيغ اأخرى وروؤى اأخرى، فيقابل 

بني النظرة لعيد امليالد عند اأ�صحاب الرباءة والنقاء، وبني النظرة لعيد امليالد يف اأوروبا حيث 

تتجلى الهوية احل�صارية لهذه املدن، ففي اأوروبة تغيب االحتفالية، ويغيب االألق الروحي يف 

فليلة  الفحم هناك،  الكّهان و�صهواتهم، ي�صيع هذا االألق يف لندن ويخفيه �صباب  اّدعاءات 

امليالد يف بالد احل�صارة م�صّوهة بعيدة عن كل معاين الطهارة والرباءة، ومن هنا يتك�ّصف لنا 

االأ�صياء وطهارتها.  بقد�صية  وتعبث  النقاء،  مكامن  كل  ت�صّوه  التي  احل�صارة  هذه  من  موقفه 

ومي�صي يف عر�صه لليلة امليالد يف اأوروبة:

يٌق.. ليلَة امليالد … ن�سَف الليل … �سِ

�سارٌع يفرُغ … �سحكاٌت حزينْة

وانحدرنا يف الدهاليز اللعينةْ،

ملغاراِت املدينة

)1( خليل حاوي، الديوان �س140-139.
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اأعنٌي ترتدُّ عن باٍب لباٍب

اأعني ن�ساألها: اأين املغارة؟

واهتدينا ب�رصاج اأحمر ال�سوء لباب

حفرت فيه عبارة:

» جنة االأر�ص هنا ال حيّة تُغوي

وال ديان يرمي باحلجارة«)))

اأ�صلفنا فيه املقال، هذه مغارات  اإىل املقابلة يف ال�صورة على النحو الذي   ويعود حاوي 

املنظور  يف  والرباءة  للطهر  �صورة  وكل   
ّ
قد�صي معنى  كل  تخلع  للبغاء،  مغارات  احل�صارة 

، هذه هي 
ّ
الفطري ويف االعتبار النظيف للطرح، مقابلة وا�صحة بني بعدين: مادّي وروحي

احل�صارة التي ي�صّورها لنا، كما اأنه ي�صور ال�صياع االإن�صاين يف املدن الغربية، يقول الدكتور 

ة  ن�صيب ن�صاوي: »اأجمل ما يف �صعر حاوي تلك ال�صورة املهند�صة بفّن ودّقة وعبقريّة م�صتمدَّ

د ما فوقه فتت�صاعف معانيها وتتعّدد م�صتوياتها، وترد 
ّ

من الواقع املح�صو�س، تعرّب عنه وجت�ص

ال�صور انخطافاٍت متالحقة ت�صد بع�صها اإىل بع�س حتمية داخلية، ال منطقية، اأ�صبه بامل�صاهد 

فا بالتجربة، وال�صعر وقد خال من 
ّ
ال�رصيعة على ال�صا�صة البي�صاء: اإنه ال�صكل والعبارة وقد تكي

التقرير، انظر اإىل هذه ال�صور املتالحقة يف ق�صيدة )املجو�س يف اأوروبة( وهو ي�صور ال�صياع 

.
)2(

االإن�صاين يف املدن الغربية باأ�صلوب �صاخر من احل�صارة املتعرية«

واملالحظ على �صور ال�صاعر الو�صوح الذي ال يحتاج اإىل حتليل عميق لتو�صيح الداللة، 

فالداللة وا�صحة، وقراءتها �صهلة ي�صرية ال تتطلب اإال النظر، كما اأن تعاقب ال�صور وتتابعها 

البنّي  املتلقي ميّكنه من فهم اخلطاب وا�صتجالء املوقف  النف�صي لدى  يولّد نوعًا من االإيقاع 

الوا�صح اأ�صاًل، ويو�صح خليل حاوي هذه الروؤية للتجربة فيقول: »يتولّد الرمز عن روؤيا هي 

�رصب من احلد�س ي�صهر الذات مبو�صوع يجعله اأداة �رصورية الإدراك التجارب الكلية الذاتية 

رموز جتعل  د يف 
ّ

تتج�ص على جتربة ح�صارية  تن�صّب  التي  فالروؤيا  عنها،  والتعبري  املو�صوعية 

)1( خليل حاوي، الديوان �س142-141.

)2( ن�صيب ن�صاوي، مدخل اإىل درا�صة املدار�س االأدبية يف ال�صعر العربي املعا�رص، �س449.
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املا�صي وامل�صتقبل حا�رصين يف احلا�رص، ولهما ما لـه من يقني امل�صاهدة، الرمز ينّظم التجربة 

.
)1(

وي�رصك االآخرين فيها، ويوحد جتربة االإن�صان يف ع�رصنا، ويف كل ع�رص«

 يك�صف هذا التو�صيح الذي يقّدمه لنا حاوي عن وعي ال�صاعر لتجربته ال�صعورية على 

امل�صتوى العام، وي�صري اإىل اإدراك ال�صاعر لالأفق الذي يحت�صن الداللة املق�صودة �صمن �صياقه 

الفني، ولو نظرنا يف مو�صوعات اأخرى من ق�صائد الديوان ال�صتطعنا اأن نتبنّي املوقف العام 

البحار  التي ميثلها  الغربية  باأن احل�صارة  ثابتة،  اإىل قناعة  لل�صاعر من احل�صارة، فقد تو�صل » 

الت�صوف،  التي ميثلها الدروي�س والتي تعي�س يف الكهف، وجترت  ال�صاكنة  ال�رصقية  واحل�صارة 

:
)2(

كلتاهما ف�صلتا يف اكت�صاف احلقيقة«

ّ
خّلني ماتت بعيني

مناراُت الطريْق

خّلني اأم�ِص اإىل ما ل�سُت اأدري

لن تغاويني املواين النائياِت

ى بع�سها طنٌي حممَّ

ها طنٌي مواْت بع�سُ

ى اآِه كم اأُحرقُت يف الّطني املحمَّ

اآه كم ِمت مع الّطني املواْت)))

هذا موقف خليل من كلتا احل�صارتني؛ احل�صارة الغربية املتمثلة باحلركة املادية، واحل�صارة 

ال�رصقية املتمثلة بال�صكون الروحي، »هكذا وجد خليل حاوي اأن احل�صارات كلها طنٌي يف 

االإن�صان  �صعي  املنال، رغم  عن  بعيداً  الفردي  يبدو اخلال�س  والدروي�س(  )البحار  طني، يف 

.
)4(

الإدراك احلقيقة املثلى«

)1( خليل حاوي،جميل جرب، �س62.

)2( د. مي�صال خليل جحا، ال�صعر العربي احلديث من اأحمد �صوقي اإىل حممود دروي�س، �س225.

)3( خليل حاوي، الديوان �س49-48.

)4( مي�صال خليل جحا،ال�صعر العربي احلديث من اأحمد �صوقي اإىل حممود دروي�س، �س225.
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وانطالقًا من موقفه العام من احل�صارة ي�صبح رمُز املدينة جزءاً ال يتجزاأ من الت�صّور احل�صاري 

له، وتقّدم ق�صيدة )ليايل بريوت( �صاهداً على وحدة املوقف وثباته من احل�صارة عنده، ولنلق 

ال�صوء على هذه الق�صيدة التي تزخر بال�صور امل�صبعة الدالالت عن املوقف احل�صاري لل�صاعر:

يق واحلرماْن يف ليايل ال�سّ

والريح املدوي يف متاهاِت الدروْب

ليب من يقّوينا على حمِل ال�سّ

من يقينا �ساأَم ال�سحراء

من يطرُد عنا ذلَك الوح�َص الرهيْب )))

هنا تربز املدينة رمزاً ح�صاريًا وحا�صنًا للوح�صة، واخلوف، وال�صيق، واحلرمان، كل ذلك 

�صمن �صور متعاقبٍة تعّزز املوقف ال�رصيح واملبا�رص، حيث ال مكان يف هذه املدينة حلمل الرباءة 

َدين بال�صليب، كلُّ �صيء يف املدينة مدعاٌة للخوف والريبة و�صاحة للقلق:
رِّ

والطهر املتج�ص

اإن يف بريوَت دنيا غرَي دنيا

الكدِح واملوِت الرتيْب

اإنَّ فيها حانًة م�سحورًة

خمراً، �رصيراً من طيوْب

للحيارى

حارى يف متاهاِت ال�سَّ

هاليِز اللعينَْة يف الدَّ

ومواخرِي املدينْة)))

والغياب  واخلداع  املوت  تفا�صيل  من  تعينه  ما  بكّل  فكر خليل حاوي،  املدينة يف  هذه 

)1( خليل حاوي، الديوان �س 52.

)2( خليل حلاوي، الديوان �س 54-53.
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وامللذات الكاذبة والتعب امل�صني وال�صياع، هذا الت�صور ال يخرج عن موقف ال�صاعر العام، 

واأينما تتبعنا داللة ال�صورة ح�صاريًا عنده ف�صرنى املفرداِت جتوب وتدور حول حموٍر واحٍد 

يكاد يكون بدهيًة دالليًة وم�صلَّمًة ال تتغري بحكم الظرف اأو املكان.

واإذا عدنا اإىل ق�صيدة »جنية ال�صاطئ« التي �صبق تناولها يف مو�صع �صبق لوجدناه »يكفر 

مبعطيات احل�صارة، ويرف�س مكت�صباتها الثقافية، ويهفو اإىل حياة الغجر يف البداوي، ويجعل 

الغجرية رمزاً للحيوية املتدفقة البكر التي تعجز يف املدينة عن فهم تعقيدات الع�رص، وعالقاته 

اأرجا�س  التي مل ي�صبها �صيٌء من  الب�رص؛ الأنها تعي�س بفطرتها الربيئة  االجتماعية، ومراوغات 

.
)1(

احلياة، وترّدد رمز الغجر يف ق�صيدتي )وجوه ال�صندباد( و)جنية ال�صاطئ(«

وال تغيب هذه الروؤية يف ق�صائد ال�صندباد، فهو يف �صعره رمز القلق الذي يعانيه االإن�صان 

اإىل  العودة  العربي، و)الكهف( رمز  العامل  املدينة بعد جفاف احلياة وموت احل�صارة يف  يف 

.
)2(

الفطرة االأوىل يوم خلقها اهلل، يف مناأى عن الب�رص«

اأيديولوجيته  الداللة، وهي تعبري �صادق عن  اإ�صباع  ينطلق خليل حاوي يف  الفهم   بهذا 

 جاءت ال�صور �صياقًا فنيًا يتحمل هذه الدالالت التي 
َّ
َثم وموقفه من احلياة واحل�صارة، ومن 

متيزت بالثبات واال�صتقرار، ومل ن�صاأ الغو�س حتلياًل يف فنية ال�صورة وكيفية ت�صكيلها بقدر ما 

اأردنا الك�صف عن دالالتها واإيحاءاتها التي تعك�س املوقف ال�رصيح واملبا�رص خلليل حاوي من 

هذه احل�صارة ومعطياتها ومفرزاتها.

االإبهام في �سعر خليل حاوي:

يربز الغمو�س اأو االإبهام بو�صفه ظاهرًة اأو اإ�صكاليًة مرافقًة لل�صعر العربي احلديث، ولعل 

الغمو�س اأو االإبهام هو اأبرُز العالئق الداللية و�صوحًا يف مالزمتها للنمط احلديث من ال�صعر. 

يان االأكرث �صيوعًا يف التعبري عن غياب الداللة اأو �صبابيتها وما  والغمو�س اأو االإبهام هما امل�صمَّ

اإىل هنالك من معاين اخلفاء وال�صرت.

)1( ن�صيب ن�صاوي مدخل اإىل درا�صة املدار�س االأدبية يف ال�صعر العربي املعا�رص، �س497.

)2( املرجع نف�صه �س498-497.
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وقبل اخلو�س يف الغمو�س اأو االإبهام ال بد من التزام م�صطلٍح دقيق يعرّب عن هذا الغياب اأو 

الت�صتت الداليل، فلو نظرنا نظرًة �رصيعًة اإىل جل الكتابات النقدية العربية التي تعر�صت اإىل هذه 

الظاهرة لوجدنا اأنَّ م�سطلح الغمو�ش هو الذي يحتل م�ساحًة ممتدًة متام النب�ساط يف الفكر 

، وهو امل�صطلح االأكرث �صيوعًا، وبالنظر اإىل داللة 
)1(

النقدي العربي اأكرث من م�صطلح االإبهام

ة فاإنه 
ّ
ة �صنالحظ اأنه يرتكز على معنى اخلفاء، اأما االإبهام وفق الداللة املعجمي

َّ
الغمو�س املعجمي

يحيلنا اإىل معٍان اأو�صع من الغمو�س، كاالإ�صكال، واالإغالق، وااللتبا�س. وبالنظر اإىل الداللة 

يف �صعرنا العربي احلديث �صنجد اأنها جتاوزت م�صاألة الغمو�س، نزوعًا اإىل االإبهام، ومن هنا 

فلي�س علينا اإال اأن نلتم�س امل�صطلح الذي يعرّب عن هذا االن�صحاب الداليل حلقوٍل اأكرث تعقيداً 

وتكّلفًا من املعنى الب�صيط، لذلك جتدنا نلتزم باالإبهام م�صطلحًا يعرّب عن الغياب الداليل يف 

كثري من �صعرنا العربي احلديث، وهذا ما ذهب اإليه الدكتور عبد الرحمن القعود يف �صياق 

.
)2(

تعر�صه لظاهرة االإبهام يف ال�صعر العربي احلديث

يرجعها كثري من رواد ال�صعر العربي احلديث ظاهرة االإبهام فيه اإىل طبيعة ال�صعر نف�صها، 

على اأنها ردة فعل للو�صوح الزائد الذي يّت�صم به ال�صعر العربي، ونقطة حتول يف ال�صعر العربي 

اأو  االإن�صانية،  النف�س  لفهم  حماولًة  بو�صفه  االإبهام  هذا  ي�صّوغون  اأنهم  كما  نف�صه،  احلديث 

بعبارٍة اأخرى هي م�صاحة حتاول تخطي ال�صائد نحو اأفٍق اأبعد يتجاوز عادية االأ�صياء وجمودها 

.
)3(

املو�صعي ال�صيق

ويف االجتاه ذاته يرجع دريد اخلواجة الغمو�س اأو االإبهام اإىل ال�صفة اخليالية لل�صعر احلديث 

الواقع  اأعماق  بروؤيته يف  يغو�س  يقول كالمًا حول كالم وهو  اأن  ال�صاعر على  ت�صاعد  التي 

والنف�س، يغادر اللغة العادية نحو هواج�س وم�صاعر ال ت�صتطيع ا�صتيعابها »هذه ال�صفة اخليالية 

»الوظيفة  بـ  بات�صون  دعاها  قد  كان  عملية  اجلمايل  االت�صال  عملية  من  االأدبي جتعل  للعمل 

املا وراء ات�صالية للغة«؛ اأي اأنَّ اخلطاب هنا ال ي�صل عن طريق املعاين التي حتملها الكلمات 

اإ�صماعيل )ال�صعر العربي املعا�رص( �س173-195 جملة ف�صول، املجلد الرابع، العدد 4، ج2 �س28  )1( انظر: )د.عز الدين 

�س35، و:كمال خري بك، حركة احلداثة يف ال�صعر العربي املعا�رص، �س171 �س:203

)2( عبد الرحمن القعود، االإبهام يف �صعر احلداثة، عامل املعرفة، دم�صق، عامل املعرفة، 2002، اآذار، ع279 �س:12.

العدد 28، 1965 �س15-14  االآداب  مايو 1964م،  العدد 25،  ال�صبور،  االآداب، �صالح عبد  القط،  القادر  انظر: عبد   )3(

)مقابلة مع الدكتور خليل حاوي(. 
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. ومن هنا فاإن االبتعاد 
)1(

ة واإمنا ي�صل عن طريق املعاين التي تخيط بالكلمات املعجمية«
ّ
املعجمي

عن ال�صياق املعجمي للكلمات، وقيامها بوظيفة ال�صيفرة التي تفتح العوامل نحو التاأويل هي 

ما توّلد االإبهام يف الداللة، وال بد من الرتكيز على كلمة الروؤيا التي حتكم النفوذ اإىل العوامل 

امل�صتك�صفة يف �صوء عملية اخللق واالنزياح التاأملي واال�صتيطاين، فولوج هذه العوامل وهذه 

الف�صاءات اتكاًء على الن�صج الكالمي هو ما يرّبر اأو يربز االإبهام كظاهرٍة مالزمٍة لل�صعر العربي 

احلديث.

ال�صعر  مناذج  من  كثرٍي  املتمثل يف  الغمو�س  عياد  �صكري  الدكتور  يرجع  اآخر  اجتاه  ويف 

املعا�رص اإىل اأ�صباٍب ثالثة هي: 

1- ثقافة ال�صاعر املعا�رص

2- الرتكيز ال�صديد

)2(
3- التجريد

ويف هذا االجتاه ال يرجع الدكتور عياد االإبهام اإىل طبيعة ال�صعر احلديث، واإمنا اإىل تلك 

العنا�رص جمتمعة؛ الأن تكوين ال�صاعر الثقايف وم�صاربه الفكرية واالأيديولوجية التي تنتج عنها 

بطبيعة احلال طريقة الت�صور، هي ما ت�صهم يف الغمو�س، ناهيك عن نفوذه اإىل عمق االأ�صياء 

وحماولة الك�صف والتكثيف عن جوهر العالقات التي تغيب عن كنه املعنى املعجمي، وتغادره 

اإىل اأبعاٍد وجتّلياٍت نف�صيٍة وداللية.

وبالنظر اإىل ال�صعر بو�صفه جتربة تراكمية ح�صارية ن�صتطيع اأن نلتم�س الرغبة اجلاحمة عند 

كثرٍي من �صعراء احلداثة بتغيري النمط التعبريّي ال�صائد، وهذا ما ُيحيلنا اإىل طبيعة اللغة ال�صعرية 

تعبريّي  بنمٍط  االنفراد  اإىل  باآخر  اأو  ب�صكٍل  ي�صعى  �صاعٍر  فكلُّ  ال�صعراء،  اأ�صاليب  حتكم  التي 

د، ومن هنا حاول �صعراء احلداثة 
ّ
مغاير يجري من ورائه اإىل طبع �صخ�صيته الفنية بطابع التفر

بروز  نعّلل  اأن  ن�صتطيع  البنائية  الطبيعة  ال�صابقني، ومن هذه  بتجارب  اللغة مروراً  التغيري يف 

زاً منطقيًا وطبيعيًا لالنزياح الذي اأ�صاب اللغة يف ال�صعر احلديث، ويف االجتاه ذاته 
َ
االإبهام مفر

)1( دريد اخلواجه، الغمو�س ال�صعري يف الق�صيدة العربية اجلديدة �س:68.

)2( خالد �سليمان، اأمناط من الغمو�ش يف ال�سعر العربي احلر �ش:23
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يربز لدينا غياب املو�صوع الرئي�س عن ق�صيدة احلداثة العربية وتوزعها حول نف�صية ال�صاعر 

وذاتيته، مما يجعل الق�صيدة تتبدى حالًة �صعوريًة ونف�صيًة وتعبرييًة تغادر الطبيعة االأدبية اإىل بعد 

اإن�صاين، تت�صابك خيوطه ومكوناته مما يجعل املتلقي يتوزع يف م�صتوياٍت خمتلفة نتيجة تتبعه 

لهذه احلالة التي قد ي�صعب عليه يف اأحياٍن كثريٍة اإدراك كنهها وت�صعباتها الداللية، مما يوّفر 

للعمل الفني مناخًا من االإبهام واالإ�صكال والغمو�س.

ويف �صوء احلديث عن بنية ال�صعر احلديث ن�صتطيع القول:

وهذا  التجديد،  يف  الرغبة  اأو  احلديث،  ال�صعر  طبيعة  فر�صته  االإبهام  اأو  الغمو�س  »اإن 

الكالم ال يعني بال�رصورة اأنَّ كل نتاج حديٍث ال بد اأن تت�صم طبيعته الداللية باالإبهام، بل اإنَّ 

النزوع نحو احلداثة بكل ما تعنيها الكلمة من ثورة على بنية الق�صيدة العربية وعلى �صكلها 

د من خالل البناء التقني ومنظومة العالقات الناظمة للعمل االأدبي داخليًا وخارجيًا  هو ما مهَّ

لربوز ظاهرة االإبهام مفرزاً حيويًا لطبيعة ال�صعر احلديث، واإن الرغبة يف التجديد ذاتها، قد 

يكون �صببًا لغمو�س ال�صعر و�صعوبته، رمبا الن�صغال ال�صاعر بهذا التجديد عن معانيه وم�صاألة 

يطمح  ثقافته  ازدياد  االإبداعية واجلمالية، ومع  بالذائقة  تراكم خربته  مع  وال�صاعر  اإي�صاحها 

�صعبًا يف  �صعره  فيبدو  هذا  املتلقي يف  يواكبه  ال  ورمبا  نف�صه،  اإىل جتاوز  التجديد،  اإىل  دائمًا 

.
)1(

نظره«

الن�س ال�صعري، على  اإبهام   يرتتب على هذا الكالم فهم احلداثة التي كانت ال�صبب يف 

اأننا ال نعدم بع�س مظاهر االإبهام يف ال�صعر العربي القدمي الذي يربز اأبو متام �صاهداً على هذه 

احلداثة التي نفرد اإليها هذه الظاهرة كخا�صية مالزمٍة اأو متما�صية معها، وهذا ما يحيلنا اإىل 

حماولة  هو  اأو  روؤية،  هو  احلداثي  الفهم  يف  فال�صعر  احلداثي،  ال�صياق  يف  ال�صعر  معنى  فهم 

للك�صف، و�صيلُته الروؤيا، ومن خالل هذا الفهم للحداثة نعرتف اأننا اأمام اآلية ال تتفق واملعايري 

القدمية التي تنظر اإىل ال�صعر باعتباره ن�صجًا كالميًا لـه موؤداه الداليّل وبيئته النقدية املتوا�صع 

ى  ة اأخرى تّتفق واملوؤدَّ
ّ
عليها، بل اإننا اأمام حالٍة من اال�صتبطان واحلكم ال بد لها من مرجعي

الداللة،  فهم  يف  اأثره  يرتك  اأن  بد  ال  لل�صعر  التعريف  هذا  تنظمها،  التي  وال�صيغة  والطريقة 

واالبتعاُد عن هذا ال�صياق من الطبيعي اأن يوّلد �صوءاً يف الفهم وبعدا عن اإدراك الكنه احلقيقي 

)1( عبد الرحمن القعود، االإبهام يف �صعر احلداثة، �س:128 
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لـه، والذي يغدو االإبهام مظهراً طبيعيًا ومنطقيًا الأبعاده الداللية. 

ويف ال�صياق ذاته، ويف طبيعة البناء الداخلي للن�س احلداثي فاإن تقنية ال�صورة كاآلية اإبداعية 

يتعامل مع  القدمي مل  النقدي  فالن�س  الن�س،  اإبهام  على  اأثراً  املعنى احلداثي  اأن ترتك يف  بد  ال 

واملجاز  اال�صتعارة  معاين  ا�صتيعاب  على  القائم  الفهم  يغادر  ومل  احلداثي،  مبفهومها  ال�صورة 

والت�صبيه، وظلت معايري احلكم تنطبق على �صيٍغ مل ُتكتب لها اال�صتطالة والن�صج، هذا االأمر 

وهذا الفهم البعيد عن فهم ال�صورة بامل�صطلح احلديث، ال بد لـه اأن يرتك نوعًا من االغرتاب 

الداليّل بني املتلقي والن�ّس احلديث الذي ميكن بكل �صهولة اأن ن�صميه اإبهامًا وانغالقًا واإ�صكااًل.

الرئي�صي  املكّون  اخليال  ين�صحب على  لالإبهام  ال�صورة من خلق جٍو  ين�صحب على  وما 

للمح�صو�صات  ا�صتدعاء  اأداة  اخليال من حيث كونه  ال�صورة، ويرتتب على  اأداة  اأو  لل�صورة 

الغائبة اأنه ي�صتح�رص جزئياٍت تكون يف كثري من االأحايني متنافرًة، ال ترتبط بعالقاِت امل�صابهة، 

اأطراف اال�صتعارة، وهذا ما  النقد القدمي بني  اأو الوا�صحة التي افرت�صها  اأو املنا�صبة الظاهرة 

ُيحدث غمو�صًا يف فهم العالقات بني العنا�رص امل�صتدعاة، وهذا بطبيعة احلال يولّد اإبهامًا يف 

اإدراك طبيعة الربط والتزاوج وامل�صاركة، وهنا يتبّدى االإبهام نتيجة لهذا اجلمع بني العنا�رص 

املتنافرة التي ي�صتح�رصها اخليال ويكّون من خاللها ال�صورة.

ولي�س بالبعيد عن هذا املناخ لغة ال�صاعر، ونق�صد باللغة ال�صعرية طبيعة اال�صتعمال اللغوي 

 للمفردة، وهذا ال�صيء هو اجلانب ال�صخ�صي لال�صتعمال، فلكل �صاعر لغته ال�صعرية 
ّ
والفّني

اخلا�صة، ويرتّتب على هذا اال�صتعمال ال�صخ�صي انزياح من نوع خا�س واإيحاء ذاتي يتمايز 

بني �صاعر واآخر، فمغادرة اللغِة الطبيعَة املعجمية املتفق عليها يوّلد تنّوعًا يف الداللة واالإيحاء 

يخ�صع بالدرجة االأوىل العتبار ال�صاعر وروؤيته وحدود الداللة التي تّتفق وحميطه التعبريي، 

االإبهام  من  نوعًا  كذلك  يولّد  املعجمي  معناها  عن  ابتعاداً  الداللة  يف  والتمايز  التنوع  هذا 

ع الداللة التي ال حتتكم اإال للمعيار ال�صخ�صي والذوقي لل�صاعر.
ّ
والغمو�س يف تتب

ي،  ويف طبيعة ال�صعر احلديث يربز التجريد عاماًل مهمًا من عوامل الت�صّتت الداليل عند املتلقرِّ

ي�صعى  ورمبا  التناول،  يف  العادية  عن  واالبتعاد  الالواقع  اإىل  ال�صعر  نزوع  بالتجريد،  ونعني 

ال�صعر ملحاولة خلق عامٍل بعيد عن الواقع واحلقيقة من خالل التجريد، فالتجريد اإذن »نزعة 
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من نزعات احلداثة: االأفكار يف ف�صائه ال تت�صكل، والواقع ال يتحّقق، اإذ على ال�صاعر يف ظّل 

د الواقع ليعطيه واقعًا اآخر م�صتقاًل يغيب فيه االأول اأو يكاد، وبخا�صة اإذا 
ّ
هذه النزعة اأن يجر

ا�صتبك احللم مع الواقع واخليال، فتقاطع هذه الينابيع االإبداعية الثالثة )الواقع واخليال واحللم( 

ن�ش ل  اأمام  ن�سبح  اأن  اإىل درجة  املفرط  التجريد  نزعتها نحو  يزيد من  الق�سيدة  يف �سياغة 

يكاد ُيالم�س تفكرينا وواقعنا واأ�صياءنا، اإذ التجريد، بب�صاطة، هو غياب املو�صوع يف العمل 

. فالتجريد يف �صوء هذا املعنى عامل من عوامل االإبهام الداليّل؛ الأنه يبتعد عن حقل 
)1(

الفني«

الواقع نزوعًا اإىل عامل جديد ال نعرف معطياته، و»يف هذه احلال يتحول الرتكيب ال�صعري اإىل 

�رصٍب من التجلي من خالل التجريد املطلق، في�صارف مراتب احللول يف اللغة، ويكاد معه اأن 

.
)2(

يتَّحد بها احتاداً عندئذ يع�رص على ال�صائل اأن ي�صاأل ال�صاعر ما الذي كان يق�صده«

ى لنا عن�رص اآخر ي�صهم  بعيداً عن بنية الق�صيدة احلديثة بو�صفها م�صدر االإبهام الرئي�س، يتبدَّ

ب�صكٍل رئي�س يف خلق جو االإبهام واالإغالق، وهو مناخ ال�صعر احلديث، ول�صت يف �صدد 

اإطالق حكم عام على الق�صيدة احلديثة، ولكن ثمة ق�صائد حديثة ُيعزى فيها االإبهام لطبيعة 

مناخها، فاحلالة التي عا�صها ال�صاعر واأ�صهمت يف ت�صكيل الق�صيدة لديه ال بد اأن ترتك جواً 

كا�صفًا لظروفها، بل اإن الت�صتت الداليل يف تاأويل بع�س الن�صو�س ال�صعرية لريجعنا اإىل طبيعة 

اللحظة التي ُكتبت فيها الق�صيدة وما تعك�صه من حاالت قلٍق وا�صطراٍب واأمٍل وحزٍن وفورٍة 

من امل�صاعر املتباينة، وحالة الالوعي، اأو بعبارٍة اأخرى: البيئة النف�صية للمبدع بكل جتلياتها، 

فالق�صيدة احلديثة تلجاأ اأحيانًا اإىل خلق جٍوّ خرايّف ينطوي على �صيٍء من الهول والكابو�صية 

وال�ستغراق يف الأحالم العميقة التي تفرز حالة ق�سوى من ن�ساط ما حتت ال�سعور عند ال�ساعر، 

التوتر  ال�صاعر وقوة  التي يكتوي بها  هذه احلالة تعك�س من وجهة نظر نف�صية مدى املعاناة 

.
)3(

ال�صعري الناجت عن ا�صطحاب االأعماق وقلقها نتيجة عدم التوازن بني الذات واملو�صوع«

ويف �صوء هذه احلالة ال بد لل�صاعر اأن يتعامل مع اللغة يف �صوء معطيات اللحظة املعي�صة، 

ال�صعورية، وهذه  النف�صية ومكوناته  لبيئته  معاداًل مو�صوعيًا  لغته  تكون  اأن  يحاول   
َّ
َثم ومن 

)1( عبد الرحمن القعود، االإبهام يف �صعر احلداثة، �س193-192.

)2( عبد الرحمن القعود، االإبهام يف �صعر احلداثة، �س193.

)3( انظر: دريد اخلواجة، الغمو�س ال�صعري يف الق�صيدة العربية احلديثة، �س79-78.
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العملية -عملية املالءمة بني احلالة واللغة - �صتت�صبب بال �صك يف اإبهام الن�س ودالالته تبعًا 

معاداًل  اللغة  جعل  يف  الالهثة  ال�صاعر  ملحاولة  وتبعًا  تكوينه،  يف  اأ�صهمت  التي  للظروف 

مو�صوعيًا للحالة املعي�صة، »هذا املناخ ال�صعري اخلرايف يعك�س معركة ال�صاعر مع اللغة، وهو 

الذي  ثقيل خلف و�صعها  يحمل من حمٍل  ما  مع  معاداًل الأعماقه وهجرته  تكون  اأن  يريد 

يوحي بهذه اخلرافة، مبا تت�صكل من �صور غري منطقية، ومن عالقاٍت لغويٍة ذات بعد داليل، 

تقع يف اأن�صاق غري ماألوفة، ومن تراكب يف ال�صور يوؤّدي اإىل تعميق هذا املناخ بطريقة تواردية 

.
)1(

مثرية قد يكملها القارئ اأثناء التوا�صل معها فتنحو منحى بعيداً اأقرب اإىل ال�صحر والغرابة«

العربية احلديثة،  الق�صيدة  ال�صعري يف  الن�س  اإبهام  اآخر ي�صهم يف  لنا كذلك عامل  ويربز 

وهو االجتاهات اأو املذاهب االأدبية بدءاً من الرومان�صية وو�صواًل اإىل الرمزية..؛ الأن اأدبيات 

كل اجتاه وتقنياته تفر�س تعاماًل خا�صًا من جهة املتلقي، وهي ت�صتدعي فهمًا لطبيعة الن�س 

التي  الفنية  املدر�صة  الفهم النزياحاته ودالالته �صمن  يتوافر  املذهبي حتى  ال�صعري وانتمائه 

ينتمي اإليها، والتي حتّدد االأبعاد الداللية العامة املكونة وتر�صمها، وهذا ي�صتلزم جهداً من قبل 

املتلقي، ونق�صد به اجلهد املعريف بهذه االجتاهات التي ت�صاعد على فهم الن�س ودالالته �صمن 

املنهجية العامة لالجتاه الذي ميثله الن�س.

والعمل االأدبي جتلٍّ اإبداعي، ت�صهم فيه ثقافة املبدع، حتى لي�صتحيل الن�س خيوطًا فكرّيًة 

ة وفنيًة لتحوكها الذات املبدعة، ومن هنا فاإن مرّد االإبهام يف كثرٍي من �صعر 
ّ
ة وذوقي

ّ
ومعرفي

احلداثة يعود اإىل املكّون الثقايف والفكري للمبدع، وهو ما ي�صهم يف �صياغة الن�س. والن�س 

ال�صعري احلديث منفتٌح على العلوم االإن�صانية كافة، يتقاطع معها وتن�صاأ بينهما عالقات جدلية 

وتفاعلية وتاأثريية، وتاأّثرية، ترجع هذه الدرا�صات اإىل احلقل املقارن، ومهما يكن من اأمر فاإن 

ال�صاعر احلديث معني بالثقافة االإن�صانية ب�صكل عام، وهو كذلك معني باالنفتاح على العلوم، 

ال�صاعر هذا  اأعمال  لـه مكانًا يف  اأن يجد  املعريف من  االنفتاح والتعامل  لهذا  بد  ولذلك ال 

االطالع، وهذه الثقافة التي �صتتبّدى يف الن�س ال�صعري، ال بد اأن تقف يف حيز الغمو�س عند 

املتلقي ب�صكٍل اأو باآخر، وال جمال عند ال�صاعر احلديث اأن يبتعد يف ن�صه عن ال�صيغة املعرفية 

 منه؛ 
ً
ولي�س من املتوقع اأن يكون ال�صاعر االأ�صيل مبنجى من الثقافة اأو اأن تكون الثقافة مبنجى

)1( انظر: دريد اخلواجة، الغمو�س ال�صعري يف الق�صيدة العربية احلديثة، �س:79.
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فكالهما طرفان متجاذبان متالزمان ال ينبغي لهما اأن يتزايال، الثقافة غذاء لل�صاعر و�صعره، 

ب�صقل موهبته، وتهذيب عاطفته، وتو�صيع اأفق خياله، وحتريك ذهنه وعقله، فهي فاعلة فيه 

.
)1(

ويف �صعره وهو موظف لها«

فا�صتخدام الرموز واالأ�صاطري والتنا�س يف �صورٍة ال يتاأتى بغري الثقافة واالطالع، وا�صتح�صار 

اأو  واطالعه،  معرفته  لعدم  رمبا  املتلقي،  عند  االإبهام  من  نوعًا  يولّد  اأن  بد  ال  التقنيات  هذه 

هذه  تنح�رص  وال  اأخرى.  جهة  من  املعريف  احلقل  هذا  يف  وحتويره  واإيحائه  املبدع  النزياح 

خالد  الدكتور  يقول  واأو�صع،  اأبعد  حدود  اإىل  تغادرها  واإمنا  باملحلية،  واالأ�صاطري  الرموز 

�صليمان: »ميكن لكل من يتتبع الرموز االأ�صطورية التي يوظفها ال�صعراء العرب املعا�رصون يف 

ق�صائدهم اأن يالحظ تنّوعًا مفرطًا يف م�صادر هذه الرموز لقد وجد ال�صاعر اأبواب احل�صارات 

االآنية،  ي�صقطه على جتاربه  ما  املتنوعة  اأ�صاطريها  منها ومن  ليختار  لـه  تفتح  املختلفة  القدمية 

فرديًة كانت اأم جماعية، اأكرث من ذلك، مل يجد ال�صاعر العربي ما مينعه من ا�صتح�صار رموز 

.
)2(

اأ�صطورية اإغريقية اأو يونانية اأو هندية، اأو غريها من خمتلف ح�صارات العامل«

 من الن�س ال�صعري احلداثي فقط، بل اإن هناك 
ّ
وال بد من االإ�صارة اإىل اأن االإبهام ال يتاأتى

اأعباء  نحّمل  اأن  املن�صف  غري  من  اإذ  التلّقي،  جانب  وهو  الدرا�صات  من  كثرٌي  اأغفلته  جانبًا 

االإبهام الن�سَّ ال�صعري دائمًا بو�صفه امل�صدر الوحيد لالإبهام والغمو�س مبا يّت�صف من طبيعة 

وداللة؛ الأن الق�صور الثقايف اأو الرتّهل املعريف عند املتلقي يف كثرٍي من االأحايني يفر�س انغالقًا 

ال يفر�صه الن�س ال�صعري، فيجب على املتلقي ذاته اأن يو�ّصع من اأفقه اال�صتقبايل وينفتح على 

الن�س، وال يكتفي بتحميل الن�س تبعات االإبهام والغمو�س واالنغالق فقط، فكما اأنَّ هناك 

تباينًا يف الن�صو�س ال�صعرية على امل�صتوى االإبداعي والداليّل فاإن هناك اأي�صًا تباينًا يف م�صتوى 

عند  الداللة  ي�صرية  ن�صو�س  والغمو�س هي  باالإبهام  تتهم  التي  الن�صو�س  من  فكثري  التلقي، 

متلقني اآخرين، ويرجع املكون الثقايف عند املتلقي معياراً يف احلكم ول�صنا يف هذا ال�صدد ن�صري 

 كما تفر�صه درا�صات التلقي، واإمنا نربز دور املتلقي يف ن�صبية االإبهام 
)3(

اإىل مفهوم اأفق التوقع

)1( عبد الرحمن القعود،االإبهام يف �صعر احلداثة �س23.

)2( خالد �سليمان، اأمناط من الغمو�ش يف ال�سعر العربي احلر، �ش:35.

)3( انظر مفهوم اأفق التوقع تاأليف جان �صتاروبين�صكي، اإيف �صيفر بن، دانييل هرني باجو، يف نظرية التلقي �س:95.

انظر مفهوم اأفق التوقع، روبرت هولب، يف نظرية التلقي �س16.  

SoraaSh3rya.indb   256 1/24/10   11:24 AM



257

والغمو�س عند احلكم على الن�س. 

ح االأ�صباب التي اأّدت اإىل بروز ظاهرة االإبهام يف ال�صعر العربي احلديث،  مما �صبق تتو�صّ

وال نّدعي اأننا وقفنا على كل االأ�صباب، واإمنا وقفنا على ما ميكن اأن يدعم درا�صة االإبهام عند 

خليل حاوي، وهذا االإجمال يف الدرا�صة مرّده اإىل �صبب ب�صيٍط هو اّت�صاع مو�صوع االإبهام 

يف امل�صاحة النقدية العربية احلديثة وت�صعبه يف حماور واجتاهات وت�صنيفات عديدة، وما اأردنا 

اإاّل اأن نبني اأبرز العوامل املوؤثرة يف االإبهام دون التطرق اإىل التفا�صيل التي ُتعنى بدرا�صة اأعداٍد 

التي  امل�صتويات  اأن نحّدد  �صئنا  واإْن  البحث،  بها م�صاحة  ت�صيق  التي  للق�صائد احلديثة  هائلة 

الدكتور  اإليه  اأنف�صنا ملتزمني يف هذا االجتاه مبا ذهب  الداليّل لوجدنا  الغمو�س  يتجّلى فيها 

كمال خري بك يف جملة ف�صول الذي حدد هذه امل�صتويات بـ: 

ال�صعري  القامو�س  على  طراأ  مبا  الغمو�س  من  امل�صتوى  هذا  ويتعلق  اللفظي،  »1-  امل�صتوى 

املعا�رص من حتويل جوهري يف قيمته الداخلية، وذلك عن طريق انزالق معنّي يف دالالِت 

كثرٍي من االألفاظ، اأو ابتكارات جديدة لها، اأو �صحنها مبعنى مل تكن حتمله يف االأ�صل اأو 

مل تعتد اأن حتمله.

اإدراك  من  وينبع  االأول،  امل�صتوى  اإليه  يوؤّدي  م�صتوى  للجملة، وهو  امل�صموين  2-  امل�صتوى 

اأعلى من  ي�صكل �رصبًا  والروؤيوي  ال�صحري  اإىل طابعه  اإ�صافة  ال�صعر  اأنَّ  املعا�رص  ال�صاعر 

املعرفة، وهذا يعني اأن على املتلقي اأن يكون على قدٍر عاٍل من املعرفة والثقافة من اأجل 

الدخول اإىل عامل اجلملة ال�صعرية وما حتمله من غمو�س.

التعبريي،  اأو  اللغوي  3-  امل�صتوى ال�صكلي للجملة، ويكمن هذا امل�صتوى يف �صكل اجلملة 

طريق  عن  تتم  امل�صتوى  هذا  ودرا�صة  اجلملة،  م�صتوى  حتّدد  التي  ال�صكلية  العالئق  ويف 

ما  الناقد  يو�صح  وتنوعاتها، ولكي  اأمناطها  املعا�رصة يف خمتلف  ال�صعرية  ال�صورة  درا�صة 

يعنيه هنا يقوم بعملية مقارنة �رصيعة بني ال�صورة ال�صعرية التقليدية التي تقوم على اال�صتعارة 

القريبة اأو الت�صبيه لغاية، وبني نزوع ال�صاعر املعا�رص اإىل اإيجاد �صورة حديثة تقطع �صالتها 

باال�صتعارة التقليدية، وتختلق اأ�ص�صًا جديدة للتعبري ال�صعري تنزع فيها ال�صورة احلديثة اإىل 
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.
)1(

احللول حمّل تلك ال�صورة القدمية«

 من عوامل متعددة، ويف اأكرث من اجتاه، منها ما يعود 
َّ
ومما ال �صك فيه اأن االإبهام اإمنا يتاأتى

اإىل طبيعة ال�صعر ومنها ما يعود اإىل تقنيات ال�صاعر واأدواته التعبريية والفنية، ومنها كذلك ما 

مرّده اإىل ثقافة ال�صاعر نف�صه. و�صمن هذه املحاور ال�صابقة ن�صتطيع اأن نتلم�س مو�صوعات 

الثقافية  اأن نح�رصها يف اجتاهات ثالثة هي: املكونات  التي ميكن  االإبهام عند خليل حاوي 

هذه  ووفق  حاوي،  عند  ومناخها  الق�صيدة  وطبيعة  الفنية،  واالأدوات  واالأبعاد  والفكرية، 

زت �صعر حاوي على نحٍو خا�ّس، وتتقاطع حتى 
ّ
االجتاهات يّت�صح االإبهام بو�صفه �صفًة مي

مع مناذج لي�صت بالقليلة يف ال�صعر العربي احلديث.

المكونات الثقافية والفكرية:

اإن جملة املعارف والثقافات التي اأ�صهمت يف تكوين �صخ�صية حاوي مل تقت�رص كما اأ�صلفنا 

 من خالل �صعيه 
َ

يف غري مو�صع على ثقافة حملية، واإمنا جتاوزتها اإىل ثقافة اأو�صع، وا�صتطاع اأن يبني

املعريف ف�صاًء متعّدد امل�صارب، فنحا باجتاه ثقايّف عاملي، ووّفر لـه اطالُعه الوا�صع واالأكادميي 

اأن يتوا�صل مع النتاج ال�صعري العاملي، واأن يّطلع على اجتاهاته، واأن يخو�س املعرتك النقدي 

الغربي كذلك، كل ذلك انعك�س يف �صعره عمقًا ثقافيًا ومعرفياً، كما اأ�صهم ب�صكل اأو باآخر يف 

اإذكاء حرفية فنية وجدت طريقها اإىل الظهور يف ثنايا ق�صائده، والقارئ املتتبع ل�صعره ي�صتطيع 

اأن يعرث بكل ي�رص على ب�صمات هذه الثقافة والوعي الفني اللذين يعك�صان املنظومة الفكرية 

والثقافية العميقة لديه.

اإن احلديث عن ثقافة خليل حاوي وم�صاربه الفكرية مروراً مبحطات حياته تلقي ال�صوء 

على طبيعة خطابه ال�صعري الذي اّت�صم بالعمق واالنفتاح على مناذج معرفية وجدت طريقها 

الف�صل  �صنا يف 
ّ
تعر ال�صعري، مما عك�صت رقيًا ون�صجًا �صعريًا ح�صاريًا، وكّنا قد  التعبري  اإىل 

الثقافية التي ُهيئت له، وما  اإىل تفا�صيل حياته، واملحطات االأ�صا�صية فيها، وامل�صارب  الثاين 

ت فيه هذه الثقافة، وما اأثرته يف الن�س ال�صعري عنده، اإ�صافًة 
ّ
يهمنا يف هذا املقام هو ما اأثر

)1( خالد �سليمان، اأمناط من الغمو�ش يف ال�سعر العربي احلر، �ش29-28.
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اإىل كونها عن�رصاً مهمًا من عنا�رص االإبهام يف �صعره، ونتوقف عند الرمز االأ�صطوري والديني 

بو�صفهما اأمنوذجني معرفيني وثقافيني ا�صتثمرهما يف �صعره، وما اأ�صافه هذا اال�صتعمال تبعًا 

لبنيته الثقافية من مكامن الغمو�س واالإبهام، الأن اطالع ال�صاعر وغو�صه من خالل الثقافة يف 

عمق التجربة االإن�صانية ي�صتحيل عند كثرٍي من املتلّقني اإىل غمو�ٍس يرجع اإىل طبيعة اال�صتعمال 

والداللة.

الرمز االأ�سطوري:

يتحقق  وبذلك  احلديث،  ال�صعر  االأ�صطورة يف  با�صتخدام  وثراًء  الغمو�س عمقًا  يزداد   «

واحل�سارية  الإن�سانية  الأبعاد  للتقاط  جمهوده  ي�ساعف  وهو  للمتلقي،  الأخ�سب  العتناء 

ا�صرتاكاته  يو�صل  اإذ  التعبريية،  قدرتها  من  ويرفع  ح�صورها،  ويقوي  والواقعية،  والفكرية 

ي�صتدعي  عندما  وال�صاعر   ،
)1(

ال�صعرية« الروؤيا  �صنع  اأجل  من  والفكرية  والوجدانية  النف�صية 

اإن�صانية لها بنيتها النف�صية والفكرية،  اإمنا ي�صتدعي جتربة  الرمز االأ�صطوري �صمن الن�س فهو 

اأراد لها التوظيف يف ن�صيج الن�س،  هذه التجربة التي وجد فيها �صيغة تعبريية وفنية منا�صبة 

ولكن هل املتلقي على اطالع بالبعد املعريف لهذا الرمز االأ�صطوري الذي ا�صتخدمه ال�صاعر؟! 

هذا من جهة، واإن كان على اطالع بهذا الرمز فهل ي�صعفه هذا االطالع على فهم التحوير 

اأو االنزياح الداليل لهذا الرمز عند ال�صاعر من جهة اأخرى؟! وهنا يتاأّتى االإبهام عند املتلّقي 

فهو رمبا ال يكون على دراية مبدلول الرمز، اأو ال ي�صتطيع اأن يفهم اإيحاءه الذي اأراد لـه ال�صاعر 

اأن يكون، ومُنّثل لهذا اال�صتعمال االأ�صطوري ما كّنا األقينا ال�صوء عليه من خالل درا�صة الرمز 

االأ�صطوري بو�صفه م�صدراً من م�صادر ال�صورة ال�صعرية يف ف�صل �صلف، وهو ق�صيدة )البحار 

نف�صه  يدفن  اأن  نذر  الذي  الهندي  الكاهن  رمز  اخل�صو�س  على وجه  ونتمثل  والدروي�س(، 

يف االأر�س تاركًا املجال لروحه يف اأن تن�صاح يف الكون، فاحّتد اجل�صد باالأر�س، ومنا ال�صعر 

واحتد مع االأع�صاب والنباتات:

�رص�ّست رجاله يف الوحل وبات

)1( دريد اخلواجة، الغمو�س ال�صعري، �س76.
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�ساكناً ميت�ص ما تن�سحه االأر�ص املواْت

يف مكاوي جلده ينمو طفيلي النبات:

طحلب �ساخ على الدهر ولبالب �سفيق)))

م�صبقًا  يعرف  مل  ما  غريبًا  �صيجده  الذي  ال�صياُق  هذا  �صك  وال  هنا  القارئ  �صي�صتوقف 

العميق  الفهم  اإال من خالل  ال�صياق  لفهم هذا  االأ�صطوري، وال جمال يف احلقيقة  الرمز  هذا 

لالأ�صطورة، ومن هنا ال بد اأن يتولَّد االإبهام عند املتلقي الذي يجب اأاّل نعده ق�صوراً ذوقيًا؛ 

باملعارف  مت�صلحًا  ناقداً  يكون  اأن  االأ�صكال  من  �صكل  اأي  يف  عليه  يتوجب  ال  املتلقي  الأن 

اجلّمة، ومن هنا ال بد اأن يكون االإبهام مفرزاً منطقيًا عند املتلّقي نتيجة للمخزون الثقايف عند 

ال�صاعر الذي وظف من خاللـه هذه ال�صورة االأ�صطورية لتكون جمااًل عند املتلقي للغمو�س 

واالإبهام.

حاوي،  عند  االأ�صطورة  لتوظيف  كمثال  العنقاء  رمز  ن�صوق  االأ�صطوري  اال�صتعمال  يف 

وما يتاأتى من اإبهام من وراء هذا اال�صتعمال. والفينيق يف الت�صور االأ�صطوري طائر متتد حياته 

خم�صمئة �صنة، وكلمة )فينيق( هي اال�صم االإغريقي للطائر، وتقول االأ�صطورة اإنه طائر كان 

يعي�س يف القفار العربية، وعندما يحني موته كان الطائر يح�رص حمرقته بنف�صه، وبعد اأن يتحول 

ي�صتفيد خليل  نف�صها.  املدة  يعي�س   
ّ
فتـي اآخر  فينيق  الرماد  هذا  من  يخرج  رماد،  اإىل  ج�صده 

حاوي من هذه االأ�صطورة ويوظفها يف �صعره يف ق�صيدة )بعد اجلليد( فيقول:

اإن يكن رباه،

ل يحيي عروق امليتينا

غري نار تلد العنقاء، نار

تتغذى من رماد املوت فينا

يف القرار

فلنعاِن من جحيم النار

)1( خليل حاوي، الديوان، �س43.
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ما مينحنا البعث اليقينا

اأمماً تنف�ُص عنها عفن التاريخ

واللعنة، والغيب احلزينا)))

اأو رمبا تكون معرفته به معرفة �صطحية، هذا  اأ�صطوري رمبا ال يدركه،  اأمام رمز  فاملتلقي 

البعد عن فهم البعد الداليل للرمز االأ�صطوري �صيبتعد بالقارئ ب�صكل اأكيد عن اإدراك الداللة 

املرادة من قبل ال�صاعر، ومن هنا فاإن عدم فهم هذا الرمز نتيجة لعدم االطالع اأو املعرفة �صيولد 

اإبهامًا عند املتلّقي يف فهم ما اأراده ال�صاعر وما اأراد اأن يعرّب عنه.

الرمز االأ�صطوري عند خليل حاوي �صبب مهم من اأ�صباب غياب الداللة اأو اإبهامها، فال بد 

من االإحاطة -كما اأ�صلفنا - بالبعد املعريف والثقايف الذي اأتاح هذا اال�صتخدام، واإال ف�صوف 

يبدو الرمز االأ�صطوري حلقة �صبابية يقف عندها املتلّقي، ومن هنا كان احل�صور االأ�صطوري 

املكّثف عند خليل حاوي �صببًا رئي�صًا من اأ�صباب االإبهام والغمو�س.

الرمز الديني:

�صعر حاوي،  اإبهام وغمو�س يف  من  االأ�صطوري  الرمز  ي�صفيه  ما  الديني  الرمز  وي�صفي 

وقد يكون الرمز الديني اأخفَّ وطاأة يف االإيغال واالنغالق من الرمز االأ�صطوري، وذلك تبعًا 

لطبيعته القريبة من النف�س الب�رصية، ونعني بالرمز الديني ال�صخ�صيات الدينية امل�صتقاة من امل�صادر 

ال�صماوية الثالثة )اليهودية وامل�صيحية واالإ�صالمية(، وقد يتاأّتى االنغالق عند ا�صتح�صار الرمز 

 ،
ّ
الديني تبعًا خل�صو�صيته، فرمبا كان الرمز امل�صيحي منغلقًا يف الفهم عند املتلقي غري امل�صيحي

ومهما يكن من اأمر فاإن ا�صتح�صار ال�صخ�صيات الدينية كرموز تهيئ ب�صكل اأو باآخر اإىل اإبهام 

على م�صتوى الداللة ال تنفّك خيوطه اإال مبعرفة دقيقة بهذه ال�صخو�س وباالأحداث املالزمة. 

ونتمثل بق�صيدة )لعازر( التي وظف من خاللها �صخ�صية )لعازر( �صديق امل�صيح عليه ال�صالم 

ليبنى عليها الق�صيدة كلها، وهو اإذ يوّظف هذه ال�صخ�صية االإجنيلية بو�صفها رمزاً حيويًا اإمنا 

يخلق جواً من االإبهام والغمو�س:

)1( خليل حاوي، الديوان �س126-125.
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كيف يحييني ليجلو

عتمة غ�ست بها اأختي احلزينة

َّ
دون اأن مي�سح عن جفني

حمى الرعب والروؤيا اللعينة:

مل يزل ما كان من قبل وكان

مل يزل ما كان:

برق فوق راأ�سي يتلو اأفعوان

�سارع تعربه الغول

وقطعان الكهوف املعتمة

مارد ه�ّسم وجه ال�سم�ص

عرى زهوها عن جمجمة

عتمة تنزف من وهج الثمار

اجلماهري التي يعلكها دوالب نار)))

تويف )لعازر( �صديق امل�صيح عليه ال�صالم وها هي اأخته ترجو امل�صيح عليه ال�صالم اأن يعيده 

اإىل احلياة بعد املوت، فيفعل، وياأتي حاوي اإىل هذه ال�صخ�صية فيحّملها من االأبعاد والدالالت 

ما يحّملها، ولنتوّقف مع املتلقي: هل �صيتفهم هذا الرمز دون اطالع على الق�صة كما وردت 

يف االإجنيل؟! وكيف �صيتلم�س من جهة اأخرى انزياحات حاوي واإيحاءاته التي �صنلقي ال�صوء 

على بع�صها من خالل اإظهار اإ�صقاطات هذه الق�صة على واقعه وواقع اأمته.

االإطار العام للق�صيدة ميكن ت�صوره كالتايل:

لعازر البطل = االإن�صان العربي املعا�رص.

)1( خليل حاوي، الديوان �س 343- 344.

SoraaSh3rya.indb   262 1/24/10   11:24 AM



263

اإحياء امل�صيح للعازر = املعجزة االإلهية

زوجة لعازر – الزوجة /االأم/ االأر�س = االأمة العربية

يف الق�صيدة تتوفر للبطل لعازر املعجزة االإلهية فيعود اإىل عامل احلياة من عامل املوت لكن 

واإن كانت  االإجنيل،  الق�صة كما رواها  ما حدث يف  تتعدى  الق�صيدة  تطرحها  التي  الق�صية 

.
)1(

تتخذ من ق�صة االإجنيل اإطاراً عامًا لها«

وق�صيدة )لعازر 1962م( تر�صم لوحة للواقع العربي الذي يعرب فيه خليل حاوي عن رف�س 

هًا  م�صوَّ االنبعاث  يكون  انبعاثه  احلياة، ومع  اإىل  العودة  املعا�رص  العربي  لالإن�صان  ممثَّاًل  البطل 

النتفاء الرغبة يف احلياة، ومتثل زوج لعازر االأمة العربية واالأر�س العربية التي تف�صل حماوالُتها 

يف اإيقاظ رغبة احلياة عند البطل الَعربي، فتتجه نتيجة هذا ال�صكون اأو املوت احليوي الذي 

ميثله لعازر اإىل فر�صان املغول الإر�صاء �صهوتها، ولكن بحكم القوة ال�رصيرة للمغول ال ت�صتطيع 

الزوجة اأن حت�صن بذرة احلياة، وتياأ�س، ثم تنقلب اإىل اأفعى �رصيرة، فهذه االنزياحات الداللية 

التي اّتخذت من هذه ال�صخ�صية االإجنيلية )لعازر( مهاداً لها لن ي�صتطيع املتلقي - واإن كان 

خليل  وّفرها  التي  الداللية  واالأبعاد  التحويرات  وفق  بها  يحيط  اأن   - بالق�صة  اطالع  على 

حاوي لها، ومن هنا فاإن الق�صيدة التي �صكلها حاوي �صيبقى اإيقاعها الداليل والنف�صي غريبًا 

عن املتلقي:

كنت اأ�سرتحم عينيه

ويف عيني عار امراأة

اأنت، تعرت لغريب

وملاذا عاد من حفرته

ميتاً كئيب)))

)1( خالد �سليمان، اأمناط من الغمو�ش يف ال�سعر العربي احلر، �ش42-41.

)2( خليل حاوي، الديوان �س349.

SoraaSh3rya.indb   263 1/24/10   11:24 AM



264

عدم  من  �صواء  والغمو�س،  لالإبهام  خ�صبًا  حقاًل  الديني  الرمز  ي�صتحيل  االإطار  هذا  يف   

اأم انزياحات الداللة وت�صعبها وفق حتويرات  اطالع املتلقي على الن�س اأو ال�صخ�صية الدينية 

ال�صاعر.

اأ�صهمت يف االإبهام والغمو�س يف �صعر  التاريخية التي  اإغفال الرموز   وال ميكننا كذلك 

حاوي، وكنا قد األقينا ال�صوء من خالل التنا�ّس االأدبي على جملة من ال�صخ�صيات واالأحداث 

التاريخية التي وّظفها يف �صعره، من خالل جمموعة )حجيم الكوميديا(، هذا التوظيف للرموز 

التاريخية كما اأ�رصنا يف مو�صع �صابق اأ�صهم يف اإبهام الداللة �صواء من احتمالية معرفة املتلقي 

اعتمدها خليل حاوي يف  التي  والإ�سقاط  النزياح  احتمالية  اأم  التاريخية  واللحظة  لل�سياق 

ا�صتخدامه للرمز التاريخي.

الأبعاد والأدوات الفنية:

املكونة  الداخلية  العنا�رص  من  جملة  اإىل  عامًة  احلداثة  �صعر  يف  والغمو�س  االإبهام  يرجع 

للن�س ال�صعري، اأي اإىل طبيعة الن�س الداخلية مبا تفر�صه من خ�صو�صية و�صياغة فنية جديدة، 

قيمة  اأية  م  يقدرِّ ال  احلديث  الن�سَّ  �صياغته  يف  احلداثة  و�صاعر  والروؤية،  بالت�صّور  حمكومة 

للموروث الفني التقليدي املحكوم باأطر وقوالب تعبريية جاهزة، واإمنا يلج اإىل عوامل تتعدى 

نوامي�س التعبري املوروثة نزوعًا اإىل عملية خلق ت�صتحيل فيها اللغة اإىل مدى تعبريي يخالف 

اإىل حٍد كبري دالالتها املتوا�صع عليها، ويفتح ف�صاءات تاأويلية تنزع اإىل خلق جديد، اأو بعبارة 

اأخرى لي�صت وظيفة اللغة يف ال�صعر احلديث هي ذاتها يف ال�صعر العربي التقليدي، على اأنها 

مادة ال�صعر عمومًا مع اختالٍف يف الوظيفة واال�صتعمال.

التقليدي و�صعر احلداثة،  ال�صعر  فنية تختلف يف توظيفها ما بني  اأداة  وال�صورة بو�صفها 

ففي ال�صعر التقليدي غايتها الت�صبيه واملقاربة، مع االلتزام مبعايري املنا�صبة والتاآلف النف�صي، اأما 

يف �صعر احلداثة فتتباين الوظيفة واملعايري، فهي تنزع اإىل عملية خلق ال تراعي معايري املنا�صبة 

ى اإاّل اخللق دون  د ال تتوخَّ
ّ
ها النقد القدمي، فهي عملية متر والتاآلف وما اإىل ذلك من قوانني فر�صَ

اأي اعتباٍر لوظيفة املقاربة والتو�صيح، ومن هنا فاإن حتديد عوامل الغمو�س واالإبهام من داخل 
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الن�س ال�صعري يفر�س علينا حتديد اأبعاد واأدوات فنية متعّددة ت�صهم كلها يف عملية انغالق 

اإ�رصاك ال�صاعر احلديث املتلقي كعن�رٍص فّعاٍل من عنا�رص عملية  اأمام املتلقي. وال نن�صى  الن�س 

االإبداع، على عك�س الت�صور التقليدي الذي ال يتجاوز دوُر املتلقي فيه اال�صتقبال، كل هذه 

العنا�رص ت�سهم يف اإبهام الن�ش ال�سعري احلديث، واأتوقف يف هذه الزاوية عند ثالث نقاط، 

ال�صعرية بو�صفها عن�رصاً مهمًا من عنا�رص االإبهام الداليل عند حاوي؛ وامل�صاحة  اللغة  هي: 

البي�صاء؛ وال�صورة بو�صفهما اأداتني فنيتني من عوامل االإبهام عند حاوي. 

اللغة ال�شعرية:

اإىل  اإ�صارية مبا�رصة، وتهدف  العادية هي لغة ذات وظيفة  اللغة  اأو  النرث  اأن لغة  »املعروف 

التعبري عن �صيء اأو معنى معني حمدد، اأي اإنها لغة داللية حتاول االإم�صاك باملعنى والقب�س عليه 

اإيحائية،  اإ�صارية  … اأما لغة ال�صعر احلداثي بخا�صة فلغة  اأو االإيحاء به  اإليه  بداًل من االإ�صارة 

ال تعني االأ�صياء اأو املعاين مبا�رصة، واإمنا بالرموز واالأقنعة، تنفر من ت�صمية املعنى وحتديده، بل 

ز لغة احلداثة عن اللغة العادية، 
ّ
، ومن هنا فاالإيحاء اأول ما ميي

)1(
تتعاىل على الت�صمية والتحديد«

وحتى عن لغة ال�صعر التقليدي، ولننظر يف عمق هذه اللغة التي تفي�س اإيحاًء وات�صاع داللة من 

خالل ت�صاوؤل حاوي عن اإمكانية عودة البطل املخّل�س يف ق�صيدة )عودة اإىل �صدوم(:

بدوي �رصب القي�رص بالفر�ص

وطفل نا�رصي وحفاة

رو�سوا الوح�ص بروما �سحبوا

االأنياب من فكِّ الطغاة

رّب ماذا؟

رّب ماذا؟

)1( عبد الرحمن القعود، االإبهام يف �صعر احلداثة، �س249.
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هل تعود املعجزات؟)))

االإجابة، ولكن  ينتظر  الذي  ال�صيق  البعد  يتوقف عند  ال�صاعر ال  يطرحه  الذي  فال�صوؤال 

عودة  املعجزة،وهو  هو  االعتبارية،  احلدود  من  اأبعد  اأفقًا  تلم�س  اأن  ت�صتطيع  اللغة  هذه  يف 

املعجزة، ولكن  اإال  تغرّيه  الواقع ال  امل�صيح، وكلها معجزات.. وهذا  الغابر، وظهور  املجد 

اإجابة دقيقة، ومن هنا  اأكرث مما يتوخى  تاأمالٍت  ال�صوؤاُل  هل تعود املعجزات؟ .. يطرح هذا 

�صًا لراأي اأو ت�صوراً حلقيقة. ومن هنا نقول: 
ْ
كانت اللغة جمااًل وا�صعًا لالإيحاء عنده اأكرث منه َعر

»لغة ال�صعر احلداثي لي�صت لوحًا زجاجيًا نقيًا يظهر ما حتته، لي�صت لغة �صفافة ت�صّف املعنى، 

اإليه، وهي هكذا عند �صعراء احلداثة العربية  اإ�صارية تومئ اإىل املعنى وت�صري  اإيحائية  واإمنا هي 

، وبهذا املفهوم ال يتوّخى النظر يف هذه اللغة بطريقة �صطحية، واإمنا يتوخى فيها 
)2(

املعا�رصة«

اال�صتبطان والولوج اإىل العمق، وفق تاأويل ي�صتطيع اأن ي�صيء هذا االنزياح واالإيحاء، وهذا ما 

 �صيت�صبب هذا االإبهام والغمو�س يف تتبع املعنى، ون�صوق هذا 
َّ
يقع على عاتق املتلقي، ومن َثم

املقطع من ق�صيدته )وجوه ال�صندباد( التي �صيقف املتلقي اأمامها وقفة لن متنعه من االعرتاف 

بغمو�صه:

اإن خلف الباب

يف �سمت الزوايا

يحفر املوج، وتدوي الهمهمة

اإن يف وجهك اآثاراً

من املوج، وما حمَّى، وحفَّر

واأنا عدت من التيار وجهاً

�ساع يف احلّمى

ْ ويف املوج تَك�رصَّ

)1( خليل حاوي، الديوان �س159.

)2( عبد الرحمن القعود، االإبهام يف �صعر احلداثة، �س250.
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بع�سنا مات، ادفنيه، وملاذا

نعجن الوهم ونطلي اجلمجمة؟)))

احلداثة،  �صعر  يف  ال�صعرية  اللغة  ُتولّده  الذي  االإبهام  اأ�صباب  من  اآخر  �صبب  اإىل  ونلتفت 

حه اأدوني�س يف �صوء احلديث عن  وهو اخللق؛ اأي غاية اللغة يف �صعر احلداثة، وهذا ما يو�صّ

الفرق بني الكتابة ال�صعرية العربية القدمية والكتابة احلديثة فيقول: اإن » الق�صيدة احلديثة خلق 

بنية �صكلية غري معروفة، وتلك هي اخلا�صية اجلوهرية  يعرفه من قبل يف  للقارئ ما مل  تقدم 

، فال�صعر احلداثي يهدف اإىل خلق عامل 
)2(

لل�صعر احلديث، اإحالل لغة اخللق، حمل لغة التعبري«

جديد يبتعد عن العادي والواقع، وهو يف نزوعه هذا يعرّب عن حماولة خا�صة تنبع من الروؤيا، 

وال�صوؤال: هل املتلقي قادر على تتبع تفا�صيل هذا العامل اجلديد اأو املعطيات اجلديدة؟! وهل 

اأو يتك�صف يف  العامل الذي ال ينعت بنعوٍت حمددة  اأو ا�صتيعاب هذا  هو قادر على الك�صف 

االإطار املاألوف؟! فهذا النزوع لدى ال�صاعر احلديث يف لغته �صيوؤدي بال �صك اإىل خلق جٍوّ 

من الغمو�س يف �صعيه اجلاهد واحلثيث اإىل �صوغ عامل جديد مهما كان الباعث عليه، وحاوي 

�صاعر اّتخذ من احلداثة جهته الفنية، فهو كغريه من �صعراء احلداثة يفت�س عن عامله اخلا�س الذي 

ي�صنعه ب�صعره، وبديهي اأن يتحّمل الن�ّس ال�صعري ما يتحّمله من الغمو�س نتيجًة منطقيًة لهذا 

النزوع: 

اأ�سندي االأنقا�ص باالأنقا�ص

�سّديها .. على �سدري اطمئنّي

�سوف تخ�رصّ

غداً يف اأع�ساء طفل

عمره منك ومني

دمنا يف دمه ي�سرتجع

)1( خليل حاوي، الديوان �س251.

)2( اأدوني�س، زمن ال�صعر �س40.
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اخل�سب املغنّي

حلمه، ذكرى لنا،

رجع ملا كنّا وكان

وميّر العمر مهزوماً

ويعوي عند رجليه

ورجلينا الزمان))).

يف �صوء ما تقّدم ال بد للمتلقي من اأن يتوقف مليًا اأمام الن�س احلداثي؛ الأنه �صيكون اأمام 

اأمام  وتنفتح  لها،  مميزة  خا�صية  االإيحاء  تّتخذ  لغة  اال�صتعمال،  يف  العادي  املنحى  تغاير  لغٍة 

اآفاق ل ينا�سبها التعامل ال�سطحي ل�ستنباط مدلولتها وانزياحاتها، لغة تنزع باجتاه بناء عامل 

مغاير للعامل العادي، فمن الطبيعي اأن يتوّلد الغمو�س يف ذهن املتلقي تبعًا للطبيعة البنائية للغة 

يف ال�صعر احلديث، ومن هنا ال بد من التوقف عند مفهوم اللغة ال�صعرية التي مل اأعر�صها يف 

�صياٍق عام مت�صّعب، واإمنا عر�صتها يف �صياق االإبهام، واكتفيت بالتوقف عند االإيحاء والطبيعة 

اأتعامل  ح �صبب الغياب الداليّل لدى املتلقي، ومل  الغام�صة وعملية اخللق، لتقدمي مناذج تو�صّ

اإاّل مبا عناه االإبهام وما اأ�صهمت به اللغة يف هذا  مع مفهوم اللغة ال�صعرية يف االإطار الوا�صع 

االإبهام.

قبل  ال�صاعر  يقّدمها  توطئاٍت  حاوي  عند  الديوان  ق�صائد  مقدمات  اأغلب  يف  ونلمح 

الق�صائد، وهذا ما ي�صري اإىل وعيه بغمو�س اأو اإبهام كثري من ق�صائده، وهذا االأمر يقّدم للمتلقي 

نوعًا من اال�صتئنا�س الذي �صي�صاعده بال �صك على اإدراك بع�س الدالالت الغام�صة يف �صعره 

وتلّم�صها.

البيا�ص اأو الم�ساحة النقطية:

تبدو الت�صمية لهذه الظاهرة يف الوهلة االأوىل ت�صمية غريبة من حيث الداللة، لكننا نق�صد 

)1( خليل حاوي، الديوان �س252-251.
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بالبيا�ش اأو امل�ساحة النقطية ما يرتكه ال�ساعر من نقاط بني الكلمات اأو الأ�سطر ال�سـعرية مدلّاًل 

احلداثة  �صعر  ن�صو�س  من  كثري  نظرنا يف  ما  واإذا   ،)....( ال�صكل  على  متعّددة  بنقط  عليها 

يرتكه  الذي  التنقيط  هذا  ملاذا  ون�ساأل:  الن�ش،  من  متباينة  موا�سع  يف  النقاط  هذه  ف�سنجد 

.
)1(

ال�صاعر بني مفرداته تارة وبني جمله و�صياقاته تارة اأخرى؟!

هذا الفراغ النقطي الذي يرتكه ال�صاعر اإمنا هو راجع اإىل املتلقي، وعليه تقع تبعة ملئه وفق 

الذي ظهر  التوّقع«  اأفق   « اإىل مفهوم  االأمر  يحيلنا هذا  ال�صاعر، ورمبا  يتوّخاها  التي  الداللة 

ت�صميته  على  ا�صُطلح  ما  اأن  ياو�س  »ويرى  التلقي،  نظرية  يف  التلّقي، وحتديداً  درا�صات  يف 

بـ)اأفق التوقع( اإمنا هو نظام من العالقات، اأو جهاز عقلي ي�صتطيع فرد افرتا�صي اأن يواجه به 

، ويربط ياو�س بني عملية التلقي واأفق التوقعات على اأ�صا�س اأن املتلقي يعيد بناء هذا  اأّي ن�ٍسّ

االأفق، ومن ثم ميكن قيا�س اأثر االأعمال اأو وقعها على اأ�صا�س االأفق الذي مت ا�صتخال�صه من 

، وال نريد الغو�س يف تفا�صيل نظرية التلقي اإال من حيث االأخذ مبا ميّكننا 
)2(

هذه االأعمال«

من الربط بني مفهوم البيا�س واأفق التوقع، ومن هذا الربط جند اأن البيا�س رمبا يعني جانبًا من 

جوانب اأفق التوقع، ومرده اإىل اأّن املتلقي بحكم التجربة والتعامل مع الن�صو�س ال�صابقة ال بد 

اأن يكون لديه اأفقه اخلا�س الذي �صيمالأ به هذا الفراغ الذي تركه ال�صاعر وفق روؤيته اخلا�صة، 

بح�صب  الداللة  بقية  �صخ�صيًا  عليه  �صي�صفي  الذي  القارئ  اأمام  الن�س  هذا  �صيكون  وبالتايل 

تكوينه النف�صي والثقايف املحكوم بالتجربة.

 غمو�صًا واإبهامًا؛ الأنه رمبا ال يلتقي اأفُق املتلقي مع اأفق املبدع، 
ُ
ال بــد اأن يرتك هــذا االأمر

وهنا ين�صاأ االإبهام يف البحث عن املعنى، ومهما يكن من اأمر، فاإن ظاهرة البيا�س اأو امل�صــاحة 

االأمر  ُتظهر هذا  ق�صائده  �صعر خليل حاوي، ونقدم مناذج من  تتبّدى وا�صحًة يف  النقطيــة 

جليًا، وما ي�صببه من االإبهام يف تتبع الداللة يف اأثناء ملء الفراغ، ناأخذ مثااًل على هذه امل�صاحة 

النقطية ق�صيدة )البحار الدروي�س( وما يرتكه خليل للمتلقي من فراغات: 

اأرى ماذا  … واأرى، 

موتاً، رماد وحريْق…

)1( عبد الرحمن القعود، انظر االإبهام يف �صعر احلداثة، �س285-284.

)2( روبرت هولب،نظرية التلقي، �س:16، و�صتارو بن�صكي واآخرون، نظرية التلقي، �س:95.
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اطِئ الغربي نزلْت يف ال�سَّ

ْق تَرها .. اأم ال تطيْق؟ حدِّ

يُْرغي الذي  الغوَل  ذلك   .…

فرُيغي الّطنُي حمموماً، وتنحمُّ املواين

ى وتعاين واإذا باالأر�ص ُحبلى تتلوَّ

فورة يف الطني من اآٍن الآِن

فورة كانت اأثينا ثم روما … )))

ونقدم منوذجًا اآخر حل�صور امل�صاحة النقطية وهو ق�صيدة )وجوه ال�صندباد(:

لون لبنان وطيبه

امٌة عمياُء، متعٌب، دوَّ

هذا اللولُب امللتفُّ حويل

واْر، ذلك التياُر دوين والدُّ

متعٌب .. ماٌء .. اأراجيُح احلريْر

متعٌب … ماٌء .. دواْر …

�سُت حَديد اجل�رِص))). وتلمَّ

اأمام تف�صري للن�س اأو بحث، ومن هنا   »فاملتلقي اأمام فراغ نقطي ي�صتدعي امللء، ولي�س 

اأنه يتحّقق من خالل  اأو ت�صكله املفاتيح الن�صية، بل االأحرى  فاملعنى ال ي�صتخرج من الن�س 

، ومن هنا يكون االإبهام والغمو�س نتيجًة منطقية للفراغ الذي 
)3(

التفاعل بني القارئ والن�س«

تركه ال�صاعر، فاإن اأمكن ملوؤه نتيجة تطابق اأفقي التوقع مل تكن عملية التف�صري ع�صرية، اأما اإن 

)1( خليل حاوي، الديوان �س46-45.

)2( خليل حاوي، الديوان �س244.

)3( روبرت هولب، نظرية التلقي �س26.

SoraaSh3rya.indb   270 1/24/10   11:24 AM



271

تعذر ذلك فاملتلقي اأمام حالة من حاالت انغالق الن�س وغياب الداللة واإبهامها.

ال�شورة:

 يف اإطار اإبهام العالقات اللغوية، ويرجع ذلك 
ّ
ال�صورة يف �صعر احلداثة عن�رص فّني اأ�صا�صي

اإىل طبيعة ال�صورة احلديثة ال�صادرة عن معايري ومرجعيات حتّد من انزياحها الداليل، هذا من 

جهة، ومن جهة اأخرى فاإن اأداة ال�صورة ال�صعرية -اأي اخليال- ال يقوم على ا�صتدعاء عنا�رص 

جمع  على  يقوم  االأحيان  من  كثري  يف  واإمنا  الداللة،  يو�صح  ظاهر  لتناغم  حمّققة  اأو  متاآلفة، 

تت�صبب يف  اأن  بينها عمليًة ع�صرية ال بد  البحث عن رابط  جزئيات متنافرة، ومن هنا يغدو 

االإبهام والغمو�س، وقد اأكرثنا من القول يف طبيعة ال�صورة، واأ�صتح�رص مثااًل يبني االأثر الذي 

ترتكه يف �صعوبة تتبع الداللة كنموذج من مناذج اإبهام ال�صورة عند حاوي، يقول يف ق�صيدة 

)�صباب وبروق(:

يف جباٍل من كوابي�ص التخلِّي وال�سهاْد

ْت بومٌة خر�ساُء حيث حطَّ

جترتُّ ال�سواْد

ل، والدمُع جماْد، دى، والظُّ ال�سَّ

يتجلَّى فار�ٌص غ�صٌّ منيْع

اِت احلزانى واجلياْع فار�ٌص مي�سح غ�سَّ

ويعرِّي الفعَل

من ا�سٍم وظرٍف وقناْع))).

ولنتاأمل يف هذه ال�صورة التي جمعت كثرياً من املح�صو�صات واملجردات: جبال، كوابي�س، 

ال  اجلزئيات  وهذه   … جماد  الدمع،  الظل،  ال�صدى،  ال�صواد،  البومة،  ال�صهاد،  التخلي، 

)1( خليل حاوي، الديوان �س415-414.
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جتمعها �صيغة متناغمة اأو مت�صقة، ووحده ال�صاعر الذي يجمع بينها يف �صياق ال�صورة التي 

تهدف اإىل اخللق بجمع هذه املتنافرات وتوليد اأو اإبداع عامل يريد تكوينه، وهذه ال�صورة اأمام 

املتلقي قد تكون بعيدة عن متناول الفهم واال�صتيعاب، فتغدو �رصبًا من التجلي الظاهِر لغًة، 

لنا ال�صورة يف هذا االجتاه جمااًل حيويًا  ، فتتبّدى 
ً
البعيِد عن الفهم واملغلق عن االإدراك معنى

حا�صنًا للغمو�س واالإبهام.

طبيعة الق�سيدة ومناخها عند حاوي:

ال بد اأن ت�صتوقف قارئ ديوان حاوي هذه الظاهرة الفريدة التي تناولت ال�صعر العربي 

العربي  ال�صعر  احلاوية يف  الظاهرة  ت�صمية  نطلق عليها  اأن  احلديث �صمن روؤية خا�صة ميكن 

عوامل  اإىل  اللغة  حتيل  التي  اخلا�صة  �صيميائيتها  لها  ن�صو�س  عند  الديوان  يف  نقف  احلديث، 

ن�س من  اأي  اأمام  نقف  الفني،  البناء  اأم من جهة  املخ�صو�س  التعبري  �صواء من جهة  متفردة، 

 بهذه ال�صياغة اجلديدة، والت�صور اجلديد ملفهوم ال�صعر ب�صكل عام، فللمفردة 
ّ
الديوان ونقر

ح�صور لي�س كح�صور املفردة، ولل�صورة وجه ال حتّده مالمح ال�صور، نعرث على ب�صمة خا�صة 

وطريقة خا�صة يف التعاطي، ورمبا الحظت الدكتورة ريتا عو�س بع�س هذه املالمح املنفردة 

لها خ�صو�صيتها وح�صورها، ولها منهجها  �صعرية  اأمام ظاهرة  باأنها  االإقرار  اإىل  التي دعتها 

، وعندما يتعامل القارئ مع �صعر حاوي 
)1(

الفني الذي عاد بال�صعر العربي اإىل دوره احل�صاري

و�صيقف  احلديثة،  التجربة  رحم  جمعهم  الذين  اأقرانه  ي�صبه  ال  �صاعر  مع  يتعامل  باأنه   
ّ
�صيقر

طوياًل عند هذه اللغة وهذا البناء الفني الرفيع الذي يعك�س وعيًا حاداً مبفردات ال�صعر الفنية، 

وكذلك حرفية من نوع خا�س ال ي�صتطيع النقد مهما بلغ من قدرة على النفوذ اإىل اأن يحّدد 

ه الالهث اإىل اإعادة الق�صيدة 
َ
مالحمها ب�صكل وا�صح، وكذلك يعك�س هذا النتاُج ال�صعري �صعي

واإعادة تكوينها �صمن �صيغة مغايرة، لي�س همها الوحيد التمايز عن الن�س القدمي فح�صب، 

بل التمايز عن النتاج احلديث ل�صعراء احلداثة، ورمبا كان مناخ الق�صيدة احلاوية اأكرث ال�صواهد 

زها، فق�صيدة حاوي متّثُل حالة �صادقة، اإنها متّثل ذاته يف ان�صهار حريف مع املو�صوع، 
ّ
على متي

ت�صتطيع اأن ترى وجه خليل وح�صوره يف كل جزء من اأجزاء الق�صيدة، ول�صت تقراأ الن�س، 

)1( خليل حاوي، مقدمة الديوان �س33-5.
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بل تقراأ عيني خليل و�صوته وانفعالـه وتاأمله وتفاوؤلـه وانك�صاره وتقّلبه بني احلاالت ال�صعورية 

املتناق�صة، ثقافتة واأيديولوجيته وفكره، وت�صتطيع اأن تقول: اإن ح�صور الق�صيدة هو ح�صور 

وانبعاثها،  باحت�صارها  بكابو�صيتها وقلقها  احلياة،  تفا�صيل  الق�صيدة  تقراأ يف  حيوي خلليل، 

ب�صكونها وتفّجرها، وي�صتحيل الن�س اإىل عامٍل لـه وجهه االأ�صيل، اأمام هذه احلاالت ال بد اأن 

يقف املتلقي موقف املت�صائل وامللّح ما مل تتوافر لـه دراية مبنحى خليل وفهمه للق�صيدة، فمن 

�صعبًة،  وعرًة  اإليها  الطريق  ى  و�صتتبدَّ املتلّقي،  اأمام  الق�صيدة  �صتنغلق  الفهم  هذا  معرفة  دون 

زاً لالإعجاب، والتاأمل 
ّ
هذا املناخ الذي توّفره ق�صيدة حاوي اإمنا يرتك اإىل جانب الت�صاوؤل حي

واإمنا  اإليها،  ت�صري  اأن  ت�صتطيع  ال  رمبا  فنية  مبواطن  اإقرارك  مع  الن�س  قراءة  اإعادة  اإىل  يحيلك 

ال�صاعر  لنظرة  الذي كان وليداً  الراقي  الفني  اال�صتعمال  املناخ وهذا  اء هذا 
ّ
تنعك�س من جر

وفهمه اخلا�س لل�صعر.
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مالحظات عامة في �سعر خليل حاوي

1-  تعدد امل�صارِب وامل�صادر واالجتاهات يف ا�صتخدام الرمز االأ�صطوري، فال�صاعر ينّوع يف 

هذه الرموز، وال يقت�رص توظيفه لالأ�صطورة على بيئة معينة، فقد ا�صتخدم رموًزا اأ�صطوريًة 

�رصقيًة وغربيًة، مما يدّلل على ثقافة غنية، وحرفية يف اال�صتلهام والتوظيف.

2-  تعّدد الرموز االأ�صطورية �صمن الن�س الواحد، فكثرياً ما نرى اأن خلياًل مل يكتِف بتوظيف 

رمز واحد فح�صب، بل ت�صتحيل الق�صيدة عنده اإىل جمموعة متنّوعة ي�صتطيع ال�صاعر اأن 

ني يخدمان الفكرة، دون تنافر العنا�رص الفنية  يتكّيف بها ويطّوعها يف اجتاه و�صياق خا�صَّ

املجتمعة.

3-  نزوع املفردة لديه اإىل بعٍد اأ�صطوري خا�ّس، كل هذا يف بيئة فنية ممّيزة قادرة على ال�صهر 

ة لها ح�صورها الفني. واإ�صفاء نوٍع من التجان�س الفني �صمن لغٍة خا�صّ

4-  الرتكيز على مفردات حتمل من االإيحاءات ما حتمله وتكاد تكون مميزة لكرثة اال�صتعمال، 

يتحكم خليل بانزياحاتها ودالالتها من قبل )الكهف اأ�صداق النا�رصي قاع اللحم...(.

5-  اال�صتفادة من الن�صو�س القدمية مو�صوعًا، وحتويرها مبا يخدم قناعته وموقفه من احلياة، 

والرباعة يف توظيف ال�سخو�ش التاريخية مع مقدرة فنية ووعي باآلية الإ�سقاط على الواقع 

يف �صياق التنا�س االأدبي والديني.

فّنيًا راقيًا، ولعبارته   والتنا�ّس وّفر لق�صيدته ُبعداً 
ّ
6-  اإن توظيف حاوي االأ�صطورّي والديني

تكثيفًا دالليًا مّكنه من التعبري الراقي عن موقفه من احلياة واأيديولوجيته الفكرية واالإن�صانية.

النف�صية  الظروف  تتبعها  خالل  من  تتك�صف  حالة  ميثل  حاوي  عند  ال�صعري  7-  الن�س 

واالجتماعية وال�صيا�صية وال�صخ�صية لل�صاعر، فالن�س تعبري عن خليل حاوي بكّل ما حتمله 

نف�صه من انك�صارات واأمل واأمل وتفاوؤل ورغبة يف الثورة وياأ�س من التغيري.

8-  يعك�س الن�س ال�صعري عند حاوي وعيًا كبرياً عند ال�صاعر اإىل جانب كونه يعك�س ن�صجًا 

امل�صطرب  القلق  وهاج�صه  اأمته  بق�صايا  لل�صاعر  التزامًا  يعك�س  كما  راقيًا.  واإبداعيًا  فنيًا 
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الياأ�س من االنبعاث  القدمي وبني  اإىل دورها احل�صاري  االأمل بعودتها  يتاأرجح بني  الذي 

واحلياة.

الكبري، وميثل عند حلظة اخلال�س  لـه ح�صوره  البطل عند حاوي هاج�صًا  �صخ�صية  9-  متثل 

واالنبعاث احلقيقي، والبطل عنده متاأرجح بني غياب وموت وح�صور وانبعاث، وكثرياً 

ما كان البطل متمّثاًل ب�صخ�صيتي النبّيني حمّمد وعي�صى عليهما ال�صالم.

10-  متتاز ق�صائد حاوي بالوحدة الع�صوية، فاأنت اأمام ن�ٍسّ يّت�صف بالتما�صك والربط املحكم 

اأن  مبكان  ال�صعب  من  كان  لذلك  و�صعورية،  واحدة  نف�صية  روح  ت�صوده  اأجزائه،  بني 

تدلّل على فكرة يف اال�صت�صهاد �صمن مقبو�س من الق�صيدة، بل اإنك ت�صطر اإىل ثبت عدد 

من االأ�صطر ال�صعرية الالحقة التي رمبا ال تخدم اال�صت�صهاد نتيجة الّت�صاف الن�س بهذه 

الوحدة.

 11-  اللغة ال�صعرية عند حاوي من العوامل املميزة ل�صعره، فهي ت�صرتك يف انتمائها اإىل لغة 

ال�صعر احلديث من حيث البناء الفني املغاير واالبتعاد عن العادية والواقعية، نزوعًا اإىل 

ي�صعفك  ال  رمبا  حاوي،  لغة  يف  خ�صو�صية  ثمة  ولكن  اللغة،  اأداته  جديٍد،  عامٍل  خلق 

البحث والتدقيق يف حتديد مالحمها، لكنَّك تقرُّ بطبيعتها وروحها اخلا�صة، التي تومئ 

اأثراً  ترتك  التي  للمفردة  اخلا�س  الفني  اال�صتعمال  ن�صّميه  اأن  ما ميكن  اإىل خليل، وهذا 

�صعوريًا خا�صًا نتيجة لل�صياق الذي وجدت فيه مما يك�صبها اإيقاعًا خا�صًا مميزاً عند خليل 

دون �صواه من �صعراء احلداثة العربية.

12-  عربت عنوانات الدواوين عند خليل حاوي تعبرياً �صادقًا عن حمطات حياته املتنوعة، بدءاً 

من جمموعته )نهر الرماد(، و�صواًل اإىل اآخر جمموعاته )جحيم الكوميديا(، وهذا يعك�س 

وعيًا فّنيًا عند ال�صاعر، ور�صمًا لطريقه يف عامل ال�صعر �صمن روؤية مّتزنة ومدرو�صة، معرّبة 

عن الظرف واحلالة واملرحلة تعبرياً دقيقًا وذكيًا.

13-  تدل ال�صورة ال�صعرية عند حاوي على متّر�س وذكاء يف ا�صتدعاء مكوناتها، ناهيك عن 

 
ّ
 ذكي

ّ
غناها الفّني ودالالتها، وال�صورة كاأية مفردة فنية عنده تّت�صق �صمن بناء هند�صي

 ومرا�س كبري اأ�صفى ما اأ�صفاه على �صوره التي تعّددت يف 
ّ
ومتقن، مما يدلّل على غنًى فنٍي
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امل�صتوى النقدي، وات�صقت �صمن هيكلية خا�صة ميزت اأ�صلوبه على العموم.

الرف�س والنفور، وخّل�س رحلته  باب  الغربية من  14-  انطلق حاوي يف موقفه من احل�صارة 

ال�صعرية مبحاوالت البحث عن احلقيقة، كما ا�صتهّل به ديوانه االأول، وكانت �صخ�صية 

املعرفة  عن  البحث  هاج�س  يف  وبينها  بينه  د  وحَّ بل  لديه،  االأثرية  ال�صخ�صية  ال�صندباد 

واحلقيقة. وموقفه العام من احل�صارة كلها موقف راف�س ومرتّدد، وغري مطمئٍن الإفرازاتها 

ومعطياتها.

15-  اّت�صمت كثري من ق�صائد الديوان باالإبهام، ولذلك كنا جنده يقدم لهذه الق�صائد مبقدمات 

التي  املو�صوعات  ال�صوء واال�صتئنا�س على كثري من  لتلقي  �صعر؛  باأبيات  نرثية، واأحيانًا 

�صيتبّدى فيها االإبهاُم وغياب الداللة اأمراً عاديًا، ومن هنا كانت كثري من ن�صو�صه مفعمًة 

اأفردها يف  التي  املقّدمات  على  باالتكاء  اإال  فيها  الداللة  تتبع  التي ال ميكن  باالإ�صارات 

مقدمة الق�صائد.

16-  ال بد ملتلّقي �صعر حاوي من االإحاطة والت�صّلح بثقافة عالية ي�صتطيع من خاللها اأن يلقي 

ال�صوء ويتّلم�س اجلوانب االإبداعية التي انفرد فيها؛ الأن الن�س ال�صعري عنده ميّثل بيئًة 

معرفيًة وثقافيًة وفكريًة وفنيًة يف اآٍن معًا ال بد اأن ترتك يف ذهن املتلقي ت�صاوؤالت عديدة، 

ومن هنا ال بد من الت�صلح بر�صيد معريف وثقايف ميّكن املتلقي من التفاعل مع ن�س حاوي 

وجالء طبيعته وبنائه الفني الرفيع.

هذه اإ�ساءات على �سعر خليل حاوي، ل اأزعم القول اإنها تر�سد كل النقاط الفنية لديه، 

واإمنا تلقي ال�صوء على ما ا�صتوقفني يف �صعره من مالحظات عامة تلّخ�س هذه الدرا�صة، وما 

اأ�صعفني به جهدي يف ر�صد اأبرز العالمات الفارقة يف �صعره وتتبعها، ومهما يكن من اأمر هذه 

الدرا�صة فاإننا اأمام �صاعر مل يوفَّ حقه، ودليل ذلك قلة الدرا�صات التي اأفردته مو�صوعًا لها، 

ومع ذلك يبقى خليل حاوي عالمًة م�صيئًة وحمطًة غنية من حمطات �صعرنا العربي احلديث.
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والن�رص، 1997، د.ط.

�صيف، �صوقي:   .55

درا�سات يف ال�سعر العربي املعا�رص، القاهرة دار املعارف، د.ت، د.ط.  

طبانة، بدوي:   .56

ق�صايا النقد االأدبي، القاهرة، معهد البحوث والدرا�صات العربية، 1971، د.ط.  

الطوان�صي، �صكري:   .57

  م�صتويات البناء ال�صعري عند اإبراهيم اأبي �صنة، القاهرة، الهيئة امل�رصية العامة للكتاب، 

1998، د.ط.

عا�صي، مي�صال:   .58

الفن واالأدب، بريوت، املكتب التجاري، 1970، ط2.  

عبا�س، اإح�صان:   .59

فن ال�صعر، بريوت، دار الثقافة، 1959، ط2.  

عبد الدامي، �صابر:   .60

التجربة االإبداعية يف �صوء النقد احلديث، القاهرة، مكتبة اخلاجني، 1990، ط1.   

عبد اهلل، حممد ح�صن:   .61

ال�صورة والبناء ال�صعري، القاهرة، دار املعارف، 1981، د.ط.  
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ع�صاف، �صا�صني:   .62

 ،1985 عبود،  مارون  دار  بريوت،  وعربية/  غربية  نظر  /وجهات  ال�صعرية    ال�صورة 

د.ط.

الع�صكري، اأبو هالل:   .63

اأ-  ال�صناعتني،حتقيق: علي البجاوي، حممد اأبو الف�صل اإبراهيم، مطبعة عي�صى   

البابي احللبي، د.ت ، د.ط.

ب-  ال�صناعتني، حتقيق: علي البجاوي، حممد اأبو الف�صل اإبراهيم، القاهرة، دار   

اإحياء الكتب العربية، 1952، ط1.

الع�صماوي، حممد زكي:   .64

العربية،  النه�صة  دار  بريوت،  واحلديث،  القدمي  بني  االأدبي  النقد  اأ-  ق�صايا   

1984، د.ط.

ب-   ق�صايا النقد االأدبي املعا�رص، القاهرة، الهيئة امل�رصية العامة للكتاب، 1975،   

د.ط.

ع�صفور، جابر:  .65

دار  بريوت،  العرب،  عند  والبالغي  النقدي  الرتاث  يف  الفنية  اأ-  ال�صورة   

التنوير، 1983، ط2.

املركز  بريوت،  العرب،  عند  والبالغي  النقدي  الرتاث  يف  الفنية  ب-  ال�صورة   

الثقايف العربي، 1992، ط3.

عفيفي، حممد ال�صادق:   .66

النقد التطبيقي واملوازنات، القاهرة، مكتبة اخلاجني، 1978، د.ط.  

العقاد، عبا�س حممود:   .67

اللغة ال�صاعرة، القاهرة، 1960، د.ط.  

العلوي، ابن طباطبا:   .68

فن  �رصكة  القاهرة،  �صالم،  وزغلول  احلاجري  طه  حتقيق:  ال�صعر،  اأ-  عيار   
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الطباعة، 1956، د.ط.

املعارف،  من�صاأة  االإ�صكندرية،  �صالم،  زغلول  حممد  حتقيق:  ال�صعر،  ب-  عيار   

1980، د.ط.

العلوم، 1985،  الريا�س، دار  املانع،  نا�رص  العزيز  ال�صعر، حتقيق: عبد  ج-  عيار   

د.ط.

عو�س، ريتا:   .69

املوؤ�ص�صة  بريوت،  احلديث،  العربي  ال�صعر  يف  واالنبعاث  املوت  اأ-  اأ�صطورة   

العربية للدرا�صات والن�رص، 1978، ط1.

ب-  خليل حاوي، فل�صفة ال�صعر واحل�صارة، بريوت، دار النهار، بالتعاون مع   

موؤ�ص�صة �صعادة للثقافة، 2002، ط1.

غالب، م�صطفى:  .70

يف �صبيل مو�صوعة فل�صفية، مكتبة الهالل، 1979، د.ط.  

الفارابي:   .71

القامو�س  دار  بريوت،  جزيني،  اإبراهيم  حتقيق:  الفا�صلة،  املدينة  اأهل  اأ-  اآراء   

احلديث، د.ت د.ط.

ال�صعادة،  مكتبة  دار  القاهرة،  اأمني،  حممد  عثمان  حتقيق:  العلوم،  ب-  اإح�صاء   

1931، د.ط

فتحي، اإبراهيم:   .72

والن�رص،  للطباعة  العمالية  التعا�صدية  تون�س،  �صفاق�س،  االأدبية،  امل�صطلحات    معجم 

.1986

فيدوح، عبد القادر:   .73

  االجتاه النف�صي يف نقد ال�صعر العربي، دم�صق، احتاد الكّتاب العرب،1992، د.ط.

قا�صم، حممود:   .74

اخليال يف مذهب ابن عربي، القاهرة، معهد الدرا�صات والبحوث،1969، د.ط.  
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القرطاجني، حازم:   .75

الغرب  االأدباء، حتقيق: حممد احلبيب بن خوجة، بريوت، دار  البلغاء و�رصاج    منهاج 

االإ�صالمي، 1986، ط3.

قمري، يوحنا:   .76

نيت�صة نبي املتفوق، بريوت دار امل�رصق، 1986، د.ط.  

القريواين، ابن ر�صد:   .77

اأ-  العمدة يف حما�صن ال�صعر، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، القاهرة،   

1963، ط3.

ب-  العمدة يف حما�صن ال�صعر، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، بريوت،دار   

اجليل، 1981، ط5.

ج-  العمدة يف حما�صن ال�صعر، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، بريوت دار   

املعرفة، 1988،ط1.

الكبري،ح�صن اأحمد:   .78

تطور الق�صيدة الغنائية يف ال�صعر العربي احلديث،القاهرة، 1978، د.ط.  

الكتاين، حممد:   .79

ال�رصاع بني القدمي واجلديد، الدار البي�صاء، دار الثقافة، 1982، ط1.  

كليب، �صعد الدين:   .80

العربي احلديث يف �صورية 1960-1980، جامعة حلب،  ال�صعر    االأ�صطورة والرمز يف 

اأطروحة، 1986.

املتنبي، اأبو الطيب:   .81

واآخرون،  ال�صقا  م�صطفى  وت�صحيح:  �صبط  العكربي،  البقاء  اأبو  �رصح:    الديوان، 

بريوت، دار املعرفة، د.ت، د.ط.

جماهد، اأحمد:   .82

الهيئة  القاهرة،  الرتاثية(  ال�صخ�صيات  توظيف  )درا�صة يف  ال�صعري،  التنا�س    اأ�صكال 
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العامة للكتب، 1998، د.ط.

مرت�صى، عبد امللك:   .83

الكتاب  احتاد  دم�صق  لن�صو�صها(  اأنرثوبولوجية  �صيميائية  )مقارنة  معلقات    ال�صبع 

العرب، 1998، د.ط.

مندور، حممد:  .84

االأدب ومذاهبه، القاهرة، مكتب نه�صة م�رص، 1957، ط2. اأ-   

النقد والنقاد املعا�رصون، مكتب نه�سة م�رص، د.ت، د.ط. ب-   

85.  نا�صيف، م�صطفى: 

ال�سورة الأدبية، بريوت، دار الأندل�ش، د.ت، د.ط.  

الناعوري، عي�صى:   .86

اأدب املهجر، القاهرة، 1959، د.ط.  

الناقوري، اإدري�س:   .87

  امل�صطلح النقدي يف نقد ال�صعر، ليبيا، طرابل�س، املن�صاأة العامة للن�رص والتوزيع، 1984، 

ط2.

ن�صاوي، ن�صيب:   .88

  مدخل اإىل درا�صة املدار�س االأدبية يف ال�صعر العربي املعا�رص، دم�صق، مطابع األف باء 

االأديب، 1980، د.ط.

ن�رص، عاطف جودة:   .89

اخليال: مفهوماته ووظائفه، القاهرة، دار نوبار، 1998، ط1.  

ن�رص اهلل، اإبراهيم:   .90

  االأعمال ال�صعرية الكاملة، بريوت، املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�رص، 1994، ط1.

ن�رصت، عبد الرحمن:   .91

ال�صورة الفنية يف ال�صعر اجلاهلي، عمان،1982، ط2.  

نعيمة، ميخائيل:   .92
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الغربال، بريوت، دار �صادر، 1964، ط1.  

نوفل، يو�صف ح�صن:   .93

ال�صورة ال�صعرية وا�صتيحاء االألوان، دار النه�صة العربية، 1985، ط1.  

الهذيل، اأبو ذوؤيب:   .94

املكتب  بريوت  االأيوبي،  يا�صني  مراجعة:  امل�رصي،  �صهام  �رصح:    الديوان، 

االإ�صالمي،1998، ط1.

هالل، حممد غنيمي:  .95

الأدب املقارن، بريوت، دار العودة، د.ت، ط9. اأ-   

ب-  درا�صات ومناذج يف مذاهب ال�صعر ونقده، القاهرة، دار نه�صة م�رص،1970.  

النقد االأدبي احلديث، بريوت، دار العودة، 1987، د.ط. ج-   

اليايف، نعيم:  .96

اأ-  اأوهاج احلداثة )درا�صة يف الق�صيدة العربية احلديثة( دم�صق، احتاد الكتاب   

العرب 1993د.ط.

الكتاب  احتاد  دم�صق،  احلديث،  العربي  ال�صعر  يف  الفنية  ال�صورة  ب-  تطور   

العرب، 1983، د.ط.

ال�صعر بني الفنون اجلميلة، دم�صق، دار اجلليل، 1983، د.ط. ج-   

ال�صعر العربي احلديث، دم�صق، دار املجد،1986، ط2. د-   

مقدمة لدرا�صة ال�صورة الفنية، دم�صق، وزارة الثقافة، 1982، د.ط. هـ-   

يون�س، عبد احلميد:   .97

االأ�صول الفنية لالأدب، القاهرة، مكتبة االأجنلو- م�رصية، 1949، د.ط.  

المراجع الأجنبية المترجمة:

اأوف�صيانيكوف، ميخائيل وخراب�صنكو:   .1

جماليات ال�صورة الفنية، ترجمة ر�صا الظاهر، دار الهمذاين، 1984، ط1  
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بالك،م وج اإيرملان:   .2

جامعة  العايل،  التعليم  وزارة  املو�صل  حممد،  �صيد  املّطلب  عبد  ترجمة:  النبات،    منو 

املو�صل، 1980، د.ط.

ت�صادويك، ت�صارلز:   .3

  الرمزية، ترجمة: نعيم اإبراهيم، القاهرة، الهيئة امل�رصية العامة للكتاب، 1992، د.ط.

تورين، اآالن:   .4

نقد احلداثة، ترجمة: �صياح اجلهيم، دم�صق، وزارة الثقافة، 1998، د.ط.  

دانتي:   .5

املعارف، د.ت،  القاهرة، دار  االإلهية /اجلحيم/، ترجمة: ح�صن عثمان،    الكوميديا 

د.ط.

دوبلي�س، اإيف:   .6

ال�رصيالية، ترجمة: بهيج �صعبان، بريوت، دار بريوت، 1956، د.ط.  

دي لوي�س، �صي�صيل:   .7

  ال�صورة ال�صعرية، ترجمة: اأحمد ن�صيف اجلنابي، واآخرون، بغداد، من�صورات وزارة 

الثقافة واالإعالم، دار الر�صيد، 1982، د.ط.

�صتاروبن�صكي، جان واآخرون:   .8

نظرية التلقي، ترجمة: غ�صان ال�صيد، دم�صق، دار الغد 2000، ط1.  

غولدمان، لو�صيان:   .9

التكوينية والنقد االأدبي، جمموعة مرتجمني، مراجعة: حممد �صبيال، بريوت،    البنيوية 

موؤ�ص�صة االأبحاث العربية، 1984، ط1.

فان تييغيم، بول:   .10

وزارة  من�صورات  دم�صق  اجلهيم،  �صياح  ترجمة:  االأوربي،  االأدب  يف    الرومان�صية 

الثقافة، د.ت، د.ط.

فرايزر، جيم�س:   .11
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  الغ�صن الذهبي،ترجمة: اأحمد اأبو زيد، القاهرة، الهيئة امل�رصية العامة للكتاب، 1971، 

د.ط.

كاروج، مي�صيل:   .12

  اأندريه بريتون واملعطيات االأ�صا�صية للحركة ال�رصيالية، ترجمة: اإليا�س بديوي، دم�صق 

وزارة الثقافة، 1973،د.ط.

مورتكات، اأنطون:   .13

دار  دم�صق  �صليمان،  توفيق  ترجمة:  القدمي،  ال�رصق  فن  يف  والتقم�س  اخللود    عقيدة 

املجد، 1985، ط1.

هولب، روبرت:   .14

  نظرية التلقي، ترجمة: عز الدين ا�صماعيل، جدة، كتاب النادي االأدبي، 1994، ط1.

ويلك، رينيه واأو�صنت وارين:   .15

  نظرية االأدب، ترجمة: حميي الدين �صبحي، مراجعة: ح�صام اخلطيب، 1992، ط3.

الم�شادر الأجنبية:

1- Webster’s-ninthnew

2- Collegiate dictionary , Massaohisetts , U.S.A , 1983.
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